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Beste buurtgenoten,

Eigenlijk gaat het ieder jaar zo: na de rust van de zomervakantie gaat 
alles in september weer in volle vaart van start. En dat is ook in dit 
nummer goed te merken. Kijk maar naar de fotoreportage van Dan-
sen op het plein, de energie spat ervan af ! 

Dit nummer staat vol najaarsplannen, van de verduurzaming van een 
sportclub tot de verhuizing van een complete kantoorboekhandel. 
Ook voor ons wijkgenoten is er genoeg te doen: ga parklopen, lees de 
onlangs verschenen boeken van wijkgenoten of bezoek een van de le-
zingen. Maar wandel vooral ook eens door uw eigen buurt, want het 
artikel over jaren-dertig-huizen biedt u een frisse kijk op onze wijk.

De wijkvereniging komt juist in actie vanwege een gebrek aan plan-
nen - van de gemeente. De vereniging vindt dat deze te weinig doet 
voor het openbaar vervoer in de wijk. En wat vinden onze gevederde 
buurtgenoten eigenlijk van de plannen voor Arendsdorp? 

Verder kunt u lezen hoe een wijkgenoot een bijzondere ontdekking 
deed in het Oranjehotel. Dit nationaal monument ligt net buiten de 
wijk, maar is een bezoek waard - zeker in het kader van 75 jaar be-
vrijding. 

Kortom, ook dit najaar is er genoeg te beleven in onze wijk. Het be-
looft een mooie herfst te worden!

Anne-Helene Borgts-Kooijmans
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Breitnerlaan 299 | 2596 HA Den Haag | T 070 315 40 00
www.chambersadvocaten.nl

Het komt in de beste families voor: 
U gaat uit elkaar of krijgt onmin over de erfenis

Voorkom een vechtscheiding of een slepende familie-
kwestie. Zorg voor een duurzame oplossing, waarbij uw 
belang gediend wordt.
Wij kunnen u als mediator, overlegscheidingsadvocaat of 
procesadvocaat begeleiden bij:

• Echtscheiding en beëindiging samenleving
• Alimentatiekwesties
• Omgang kinderen, opstellen van ouderschaps-
               plan
• Verdeling huwelijksvermogen
• Afwikkeling huwelijksvoorwaarden (ook voor
               ondernemers)
• Erfrecht

Wij staan borg voor deskundigheid en kwaliteit. 
Wij realiseren het beste resultaat met oog voor de 

menselijke maat.

Speelt u met de gedachte om uw woning te verkopen? 
Dan komen wij graag vrijblijvend bij u langs voor een gratis waardebepaling.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u het "Promotiepakket" t.w.v. € 450,00 kado!

Uw huis verkopen? Röttgering Makelaars, dat klinkt goed!
Wij zijn gespecialiseerd in bemiddeling en advisering bij aan- en verkoop en verhuur van woningen in Den Haag e.o. 

In onze dienstverlening streven wij naar een grote mate van zorgvuldigheid, openheid en integriteit. 

Breitnerlaan 285  ◆  Den Haag  ◆  070 - 324 55 66  ◆  www.rottgering.nl

Vrijblijvend advies
Woningopname & verkoopplan
Volledige presentatie
Bezichtigingen & biedingen
Verkoop & afronding
Inspectie en notaris

Wij
komen

graag bij
u langs!

Uw woning verkopen in 6 stappen
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‘t Benoordenhuis (II) 
In mijn vorige column heb ik een beeld 
geschetst van een wijkcentrum dat een 
duurzame rol speelt voor onze wijk, nu 
en in de toekomst. Kern van dat beeld 
is een open karakter ten behoeve van 
de gehele wijk. Ik vervolg daarover 
graag het gesprek en ben benieuwd 
naar uw reacties. 

In de huidige situatie zijn het vooral be-
sloten verenigingen die gebruik maken 
van ‘t Benoordenhuis. Veel wijkgenoten 
komen amper in ‘t Benoordenhuis, mis-
schien een enkele keer om te stemmen. 
Zou ons wijkcentrum niet beter ge-
bruikt kunnen worden, bijvoorbeeld als 
middel om contacten te leggen en te on-
derhouden, als een plek waar je altijd 
wel iemand tegenkomt die je kent of 
kunt leren kennen? Het aantal eenper-
soonshuishoudens stijgt en tijdens de 
vele gesprekken die wij met en over 
onze wijk voeren, blijkt dat er een aan-
tal wijkgenoten kampt met meer of 
mindere mate van eenzaamheid. Voor 
hen die daar iets aan willen doen, kan 
een wijkcentrum uitkomst bieden. 

Meer in het algemeen geldt dat een wijk-
centrum de moeite waard moet zijn om 
te bezoeken. Dat betekent dat in het 
wijkcentrum functies aanwezig moeten 
zijn die dat bezoek aantrekkelijk maken. 
Wij denken bijvoorbeeld aan: 

• inrichten van een spreekuur van het 
stadsdeelkantoor, zodat je niet de wijk 
uit hoeft (en ook niet afhankelijk bent 
van het openbaar vervoer…);

• een bibliotheek in de wijk, om niet 
naar het filiaal in het Bezuidenhout of 
het centrum te hoeven;

• activiteiten voor doelgroep ouderen. 

Er zijn nu activiteiten, maar die kunnen 
zichtbaarder worden. Deze passen in 
het wijkcentrum. U kunt daarbij ook 
denken aan een informatiecentrum dat 

ouderen op uiteenlopende gebieden de 
weg wijst. 

Op termijn is het huidige gebouw waar-
schijnlijk minder geschikt om deze en 
andere functies te kunnen herbergen, 
maar we willen uit deze locatie het 
beste halen. Zo zijn we in gesprek met 
het filiaal van de bibliotheek op de 
Goetlijfstraat, dat een nieuwe behuizing 
zoekt. Het wordt nog een uitdaging om 
deze in ons huidige gebouw te vestigen 
maar een (bescheiden) bibliotheek zou 
goed passen in ons wijkcentrum. We 
zijn ook in gesprek met de welzijnsor-
ganisatie VoorWelzijn om een weke-
lijkse inloopochtend te organiseren. 
Tijdens deze wekelijkse inloopochtend 
kan iemand ‘eerste hulp bij computer-
problemen’ bieden. En deze vrije in-
loopochtend kan ook open staan voor 
bijvoorbeeld ouders die hun kinderen 
weggebracht hebben of voor jeugd die 
de regen ontvlucht. We mikken dus op 
activiteiten die ervoor zorgen dat wijk-
bewoners de weg naar het wijkgebouw 
weten vinden. Het wijkcentrum kan 
dan ook werkelijk de kern vormen van 
de participatie-activiteiten in de wijk. 
Anders gezegd: wil je iets met of in de 
wijk, dan ga je naar ‘t Benoordenhuis. 

Het opzetten en faciliteren van deze ac-
tiviteiten gaat niet vanzelf. Wij vinden 
het belangrijk dat steeds een van onze 
gastheren of gastvrouwen aanwezig is. 
Daar knelt de schoen nog wel. De in-
gangsdatum voor de inloopochtend 
wordt helaas uitgesteld, omdat we op 
dit ogenblik onvoldoende vrijwilligers 
hebben om deze te bemensen. We heb-
ben een team van vrijwilligers dat en-
thousiast de bestaande openingstijden 
kan verzorgen, maar voor uitbreiding 
is meer capaciteit nodig.  

Met andere woorden: als u wat tijd 
over heeft, het leuk vindt om op een 
andere manier met uw mede-wijkbe-
woners in gesprek te gaan en iets voor 
uw wijk wilt betekenen, dan geef ik u 

graag in overweging mee om gastheer 
of gastvrouw voor ‘t Benoordenhuis te 
worden. Een gastvrouw of gastheer 
verzorgt drankjes en staat wijkbewo-
ners te woord. U maakt deel uit van een 
enthousiast team van vrijwilligers dat 
in vele gevallen al heel lang deze taak 
vervult en daardoor ook veel van onze 
wijk weet. U zult verbaasd zijn hoe 
leuk dat is! Bent u geïnteresseerd, 
stuur u dan uw reactie naar mirjam.
kroemer@wvbn.nl.
 
Belangen van het Benoordenhout
Wij zijn blij dat veel bewoners van de 
wijk lid zijn van de wijkvereniging en 
dat zij ook het bestuur weten te vinden. 
Telkens weer blijkt dat mensen het be-
langrijk vinden dat we als wijkvereni-
ging activiteiten organiseren, maar ook 
dat we opkomen voor onze gezamen-
lijke belangen, bijvoorbeeld als het gaat 
om goed openbaar vervoer.  

Wij ervaren ook dat er soms wel heel 
veel wordt verwacht van de wijkver-
eniging. We ‘draaien’ op vrijwilligers 
die dat naast hun reguliere en sociale 
activiteiten doen en alleen al  daarom 

Van de Voorzitter

 foto Esther Hessing
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Sinds de opheffing van buslijn 18 in de-
cember 2018 en het inkorten van de 
route van de huidige buslijn 22 is het 
openbaar vervoer in het Benoordenhout 
ondermaats. De wijkvereniging zet zich 
al meer dan een jaar in om daar veran-
dering in te brengen. De resultaten zijn 
vooralsnog teleurstellend. We nemen u 
graag mee in de laatste ontwikkelingen.

Hoewel we geen voorstander zijn van 
juridische procedures, omdat wij gelo-
ven dat je veel verder komt als je met 
elkaar in gesprek gaat, heeft de wijk-
vereniging zich in dit dossier genood-
zaakt gevoeld om juridische stappen te 
zetten. Zo hebben wij een Wob-(wet 
openbaar bestuur) procedure gestart 
bij de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH) en één bij de gemeente 
Den Haag. Er lopen op dit moment 
twee bezwaarprocedures op de geno-
men WOB-besluiten. Ook zijn wij eind 
augustus bij de MRDH in bezwaar ge-
gaan tegen de vaststelling van de ver-
voerplannen 2020.

We willen met de bezwaarprocedures 
inzicht krijgen in het besluitvormings-
proces en de feiten. Die informatie ont-
breekt tot op de dag van vandaag. De 
wijkvereniging heeft meerdere pogin-
gen gedaan om deze informatie te krij-
gen, maar deze wordt niet gedeeld. De 
MRDH lijkt mee te willen werken, maar 
de gemeente Den Haag helemaal niet. 
Met het bezwaar op de vaststelling van 

de vervoerplannen 2020 wil de wijkver-
eniging er voor zorgen dat Clingendael, 
in lijn met de concessie-eisen, bediend 
wordt met hoog frequent openbaar 
vervoer.

Verder heeft de wijkvereniging eind au-
gustus een brief gestuurd aan de gemeen-
teraad en de Commissie Leefomgeving 
naar aanleiding van een stuk waarin wet-
houder van Asten (eind juni 2019) de ge-
meenteraad informeerde over afdoening 
van de motie (die voor een passende op-
lossing voor de opheffing van buslijn 18 
moest zorgen). De wethouder vond dat 
hij voldoende had gedaan en legde de 
verantwoordelijkheid voor fatsoenlijk 
openbaar vervoer bij de wijkvereni-
ging. Wij ontvingen op 12 juli een kopie 
van dat stuk. De inhoud was niet met ons 
afgestemd.

Omdat wij onaangenaam verrast waren 
over de inhoud van het stuk en de timing 
hebben wij de gemeenteraad eind au-
gustus dringend verzocht om de afdoe-
ning van deze motie ongedaan te maken. 
Aan de Commissie Leefomgeving heb-
ben wij gevraagd om een inhoudelijke 
behandeling van dit dossier omdat wij 
hebben moeten constateren dat de fei-
tenbasis waarop wethouder Van Asten 
zijn beslissing baseert niet deugt. Een 
kopie van onze brief kunt u op onze 
website vinden.

Kortom, we zijn een weg ingeslagen die 
we liever niet waren ingegaan, maar de 
starre houding van de gemeente heeft 
ons hiertoe gedwongen. Wij hebben 
het gevoel dat we al lange tijd aan het 
lijntje worden gehouden. Het wordt 
tijd dat de gemeente onze zorgen seri-
eus neemt en haar verantwoordelijk-
heid pakt. Een beetje fatsoenlijk open-
baar vervoer in een grote stad als Den 
Haag is toch niet te veel gevraagd?! 

Elisabet Molenaar 
Bestuurslid Ruimtelijke Ordening 

foto's 070fotograaf.nl

Ruimtelijke ordening
Hoe lang moeten wij nog wachten 
op fatsoenlijk openbaar vervoer?

moeten wij prioriteiten stellen. Het is 
voor de wijkvereniging ondoenlijk om 
overal bij betrokken te zijn, noch is het 
de taak van de wijkvereniging om voor 
individuele belangen op te komen. Wij 
zijn vooral gericht op de wijk als col-
lectief. Als bestuur leggen we over onze 
keuzes verantwoording af aan de Alge-
mene Ledenvergadering.  

Wijkbewoners hoeven uiteraard niet 
op de wijkvereniging te wachten om 
voor hun belang op te komen. Zo heb-

ben de omwonenden van het filiaal van 
het Haags Montessori Lyceum (HML) 
aan de Neuhuyskade succes geboekt 
door via een procedure de tijdelijkheid 
van de vergunning bevestigd te krijgen. 
Het is ook positief te noemen dat zij 
met het HML in gesprek zijn over een 
convenant om overlast te beperken. De 
wijkvereniging houdt een oogje in het 
zeil: ook verkeersoverlast moet wor-
den voorkomen. Bij de nieuwbouw-
plannen van de ANWB zijn omwonen-
den zelf direct in beweging gekomen 

en heeft de wijkvereniging zich er later 
bij gevoegd.  

Natuurlijk gaan en blijven we over veel 
ontwikkelingen graag in gesprek. Wij 
stellen het altijd op prijs als we afspra-
ken kunnen maken wie wat doet. Onze 
boodschap blijft: weet ons te vinden! 

Chance Pennington de Jongh
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ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB)
Wij zijn na ons zomerreces weer in 
volle vaart aan het nieuwe CCB-seizoen 
begonnen, met in september een lezing 
over Johan van Oldebarnevelt, excur-
sies naar Paleis Soestdijk en het Singer 
Museum in Laren en een Chinees buffet 
in Chateau Bleu. 

Wat staat u nog te wachten? 
In oktober organiseren we de volgende 
activiteiten. De 12e gaan we naar de ten-
toonstelling ‘Juwelen’ in de Hermitage in 
Amsterdam. De 15e geeft prof. Henri 
Knop een lezing over Baruch Spinoza, de 
beroemde Haagse filosoof. De 24e  is er 
een excursie naar Museum Bronbeek in 
Arnhem, met een lunch bij de Kumpulan 
Bronbeek. Op de 26e hebben we een 
Spaans tapasbuffet in Chateau Bleu. 

Onze eerste activiteit in november 
vindt op de 6e plaats: dan gaan we naar 
het Museum ‘Het hof van Nederland’ in 
Dordrecht. De 7e geeft kunsthistorica 
Marjolijn van Delft een speciale voor-
dracht onder de titel ‘Vrouwen treden 
voor het voetlicht’, naar aanleiding van 

100 jaar vrouwenkiesrecht. De 15e 
gaan we naar de expositie ‘De Toorop 
Dynastie’ in het Stedelijk Museum in 
Alkmaar. 

Op 3 december geeft kunsthistorica 
Marjolijn van Delft wederom een voor-
dracht, nu onder de titel ‘Een schitte-
rende verzameling kunstwerken in het 
Museo Capodimente in Napels’. Marjolijn 
zal ons laten zien hoezeer het ten on-
rechte is dat dat dit museum vaak min-
der belangrijk wordt geacht dan de 
grote musea in Rome en Florence. 

De verdere activiteiten in december 
stonden bij het schrijven van deze co-
lumn nog niet vast; maar u kunt ze 
vanaf eind oktober vinden in onze pa-
pieren nieuwsbrief voor november-de-
cember en op de website van de wijk-
vereniging: zie wvbn.nl. 

Wel staat vast dat op 16 januari 2020 
schrijver en acteur Dolf de Vries bij ons 
is, mede naar aanleiding van zijn jongste 
roman ‘Vrucht van de leugen’. Verder 

zijn we bezig met een activiteit in 2020 
in verband met 75 jaar bevrijding.

Algemene informatie 
Alle lezingen vinden plaats in ‘t Benoor-
denhuis; ze vangen aan om 14.30 uur. De 
buffetten beginnen om 18.30 uur. Voor 
het deelnemen aan de excursies en buf-
fetten moet u lid of donateur van de 
CCB zijn en bovendien lid of donateur 
van de wijkvereniging. De lezingen zijn 
mede voor anderen toegankelijk, tegen 
betaling van € 5 per keer. Het lidmaat-
schap of donateurschap van de CCB 
kost € 9,50 per jaar, dat van de wijk-
vereniging € 12,50 per jaar. Bij Rinia de 
Bruin (rinia.db@zonnet.nl of tel. 070 
328 24 77) kunt u zich aanmelden voor 
de CCB en tegelijk voor de wijkvereni-
ging. U ontvangt dan elke twee maan-
den onze nieuwsbrief met alle geplan-
de activiteiten. 

Jan van Kreveld
06 477 871 09
jh.vankreveld@ziggo.nl
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Een uniek leven. Een exceptioneel afscheid. Ad Patres. www.adpatres.nl

Als iemand afscheid neemt van het leven staat juist het unieke van een persoon centraal. 
Lees op adpatres.nl hoe wij exceptionele uitvaarten componeren. Maak een afspraak om 
uw wensen te bespreken: 070 355 64 27. Frederik Hendriklaan 7, 2582 BP ’s-Gravenhage. 

‘ Levensverhalen 
zijn onze inspiratie.’

3573.18 Advertentie Ad Patres185x123mm.indd   1 26-07-18   12:05
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DuurSaam
Benoordenhoutse sportclubs en duurzaamheid
Als stad hebben we de ambitie om in 
2040 CO2-neutraal te zijn. Wij van 
DuurSaam Benoordenhout vroegen ons 
af wat onze Benoordenhoutse sportver-
enigingen daaraan doen. Per slot van 
rekening worden veel clubhuizen in de 
winter gebruikt. Ze worden dus ver-
warmd en verlicht, er worden kroket-
ten en bitterballen gefrituurd in de keu-
kens en er wordt veel, heel veel warm 
gedoucht in clubhuizen. Het zijn alle-
maal zaken waar energie voor nodig is. 
Daarom maken wij de komende tijd een 
rondje langs de velden om meer te 
weten te komen over duurzaamheid bij 
onze Benoordenhoutse sportverenigin-
gen. Bij HRC vielen we meteen met onze 
neus in de boter.

Een nieuw clubhuis voor HRC
Het nieuwe clubhuis van de Haagse 
Rugby Club is net (op 30 augustus) ge-
opend. Met 1300 m2 vloeroppervlak, een 
uitbreiding van het aantal kleedkamers, 
een extra etage, uitbreiding van de par-
keercapaciteit en een prachtig terras op 
de eerste verdieping kan HRC haar 700 
leden weer een passend onderkomen 
bieden. Natuurlijk is het pand toeganke-
lijk voor mensen met een beperking. We 
mochten er zelfs een lift naar die eerste 
verdieping signaleren. Ondanks het feit 
dat dit clubhuis drie keer zo groot is als 
het oude, zullen de energie- en onder-
houdskosten zestig procent lager zijn. 
Hoe doet HRC dat? 

#Vanhetgasaf
Voor HRC en zeker voor de bouwcom-
missie van HRC, bestaande uit voorzit-
ter Nicolaas van Schatte Olivier, archi-
tect Michiel Magis en Joris van der 
Broek, was het nooit een vraag of, maar 
alleen hoe zij het nieuwe clubhuis bin-
nen het bestaande budget energieneu-
traal konden maken. Mede dankzij de 
goede adviezen van Bastiaan Stevens 
van Praeter is HRC is van het gas af, 
heeft het 220 zonnepanelen op het dak 
geïnstalleerd en is naast de gevel en 
het dak zelfs het leidingwerk geïso-
leerd om warmteverlies tegen te gaan. 

De eerste etage is gebouwd op het 

casco van het oude clubhuis en voor 
het hele gebouw en alle meubels en 
verdere aankleding is gebruik gemaakt 
van hergebruikt materiaal. Saillant de-
tail: de bekleding van de kussens in het 
clubhuis is gemaakt van oude rugby-
shirts. Overigens zit hergebruik HRC in 
de genen. Toen de club in de jaren zestig 
het huidige terrein mocht betrekken, 
maakten de leden niet alleen zelf hun 
veldverlichting, maar werden de palen 
van de veldverlichting en de doelpalen 
van oude HTM-palen en steigerpalen 
van een bouwbedrijf gefabriceerd. 

De muren zijn voorzien van een laag 
reflecterend Aero-Therm, ‘state of the 
art’ nanotechnologie ontwikkeld door 
NASA, zodat in de winter de warmte 
langer blijft hangen en in de zomer de 
warmte buiten blijft. In principe ge-
beurt alles, van verwarming tot koken 
en ledverlichting, op groene stroom. 
Alleen voor de opslag van de extra 
energie die in de zomer wordt opge-
wekt en die in de winter nodig is, is 
nog geen sluitende oplossing gevon-
den. De verwachting is dat dit binnen 
een paar jaar opgelost zal zijn, wan-

De voorzitter van de bouwcommissie, Nicolaas van Schatte Olivier

De kussens in het clubhuis zijn bekleed  met oude rugbyshirts
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Wij staan u met raad en daad bij in geval van 
zowel commerciële als particuliere (ver)huur-, 
(ver)koop-, (ver)bouw-,  VvE- en overlastkwesties.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek.

Riouwstraat 172  •  2585 HW  Den Haag  •  070-3263281  •  info@brugrecht  •  www.brugrecht.nl

 

mr A.A.S. Wiesmeier-van der Brugge
mr A.S.J. van Etten

huur-, bouw- en vastgoedrecht; voor ondernemers en particulieren

Zelfstandig en verzorgd wonen
Mooi kleinschalig woonzorgcentrum in Benoordenhout, 
Den Haag met ruime appartementen en verpleeggroepen.

Wilt u zelfstandig blijven wonen en indien nodig verpleeghuiszorg 
thuis/thuiszorg inschakelen? Dat kan in onze 36 appartementen. 
Voor ouderen die niet meer de regie over hun leven kunnen 
voeren, zijn er psychogeriatrische en somatische verpleeg-
plaatsen in zeven kleinschalige woongroepen. Nog geen zorg 
nodig? Wijkbewoners zijn van harte welkom in ons restaurant.

Voor meer informatie: 070 3143800
of de website: www.jbc-visserhuis.nl Parkeerplaatsen te huur in onze ondergrondse parkeergarage.P
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Bewoners aan het woord:
Je huis vele energielabels verhogen
Piet Hein Daverveldt, bewoner van 
onze wijk met een huis uit 1925 waar-
van de achterkant op het zuiden ligt, 
heeft verschillende duurzame maatre-
gelen genomen in zijn huis. Na aankoop 
heeft hij een nieuwe hoogrendements 
cv-ketel en dubbel glas geïnstalleerd.  
Toch kreeg zijn huis maar energielabel 
F. Dat was best wel een teleurstelling. 
Inmiddels heeft hij de achterkant van 
zijn schuine dak vol liggen met 14 280 
Wp Solarwatt glas-glas zonnepanelen, 
verbonden met 14 micro-omvormers. 
Zijn buren hebben dezelfde panelen ge-
plaatst. De zwarte zonnepanelen dek-
ken nu het hele dak af en zijn alleen 
vanuit de tuin te zien. Deze panelen 
produceren meer dan voldoende om in 
zijn elektriciteitsbehoefte te voorzien. 

Daarnaast heeft Piet Hein geïnvesteerd 
in vloerisolatie en ‘dakisolatie’. Bij 
deze laatste twee maatregelen liep hij 
tegen hobbels aan die hem niet heb-
ben tegengehouden.

Bij de vloerisolatie gaf het isolatiebedrijf 
aan dat er gekeken moest worden of er 
asbest was. Toen bleek dat de bestaande 
isolatie uit plaatsgebonden asbest be-
stond, heeft hij dat allemaal laten ver-
wijderen en vervolgens nieuwe betere 
vloerisolatie aan laten leggen.

Het bovenste deel van zijn huis is een 
vliering. Dat deel wordt niet gebruikt 

en daarom is de vlieringvloer en niet 
het dak geïsoleerd. Dat betekende wel 
dat de subsidie voor dakisolatie niet 
van toepassing was. 

Na deze maatregelen heeft het huis nu 
energielabel C. Piet Hein denkt dat het 
moelijk is om energielabel B te krijgen, 
omdat het huis geen spouwmuur heeft. 
Hij wacht daarom op een collectieve 
oplossing zoals velen in de wijk. 

Josee van Eijndhoven
Piet Hein Daverveldt

neer zoutkristalbatterijen betaalbaar 
zijn geworden. 

Robuust
HRC heeft bewust gekozen voor ro-
buuste oplossingen zoals zonnepane-
len, warmtepompen, reflecterende iso-
latie en stralingswarmte. Het zijn 
oplossingen met een lange levensduur 
en vooraf bekend verbruik op rende-
ment. Van gas is bekend dat de over-
heid het geleidelijk duurder wil maken, 
dus was het een ‘no-brainer’ om het 
verbruik daarvan tot nul terug te bren-
gen. Daarmee kregen we meteen ant-
woord op de vraag waarom er niet ge-

kozen is voor zonneboilers en WKO. In 
de ogen van hun adviseur nog niet ro-
buust of voorspelbaar genoeg.

Duurzaamheid voorbij 
de energietransitie
In de professionele keuken zullen straks 
– op groene stroom – naast de bekende 
bitterballen ook veel meer gezonde 
maaltijden worden aangeboden. Ook in 
dat opzicht wordt HRC duurzamer.

HRC gaat zelfs nog verder in duurzaam-
heid. Het heeft geen groeidoelstelling. 
Integendeel: het wil in aantal leden 
stagneren. De groei zal komen van groei 

in kwaliteit van de eigen spelers. Zo 
min mogelijk spelers uit Nieuw-Zeeland 
of Samoa halen, is het motto. Eigen ta-
lent doen bloeien en andere Haagse 
Rugby Clubs helpen groeien in leden-
aantal, is het streven. 

Kortom: HRC is goed bezig. Mocht je zelf 
ook plannen hebben, maar ook nog twij-
fel? Praat er eens over met Nicolaas van 
Schatte Olivier. Het enthousiasme van 
onze wijkgenoot is beslist aanstekelijk. 

Daniëlla Gidaly
Foto’s Peter Clignett

Oproep
Heeft u ervaring opgedaan met 

één of meer duurzame 
maatregelen aan uw woning en 
wilt u uw verhaal delen via het 
wijkblad, stuur dan een bericht 
naar DuurSaam Benoordenhout 

peterc@gmail.com

Wij leren graag van elkaar in 
de wijk!

De achterkant van het dak ligt vol zonnepanelen
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“UITERAARD OOK VOOR PASSANTEN!”
maandag gesloten

dinsdag t/m vrijdag 9 - 17 uur
zaterdag 8 - 13 uur

KAPSE�
D A M E S -  &  H E R E N K A P S A L O N

WWW.KAPSELS-BRONOVO.NL

BRONOVOLAAN 5

2597 AX DEN HAAG

088 9798253

KAPSELS.BRONOVO@GMAIL.COM

(in ziekenhuis Bronovo)
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een kleine greep 
uit onze collectie.uit onze collectie.

van Hoytemastraat 99, 2596 EP Den Haag
Tel. 070 324 22 24  www.mar-y-mar.nl

WOUDT

WWW.WOUDTDAMESMODE.NL
VAN HOYTEMASTRAAT 105

yte     aHo
van

straat
yte     aHo
van

straatyte     aHo
van

straat

yte     aHo
van

straat

yte     aHo
van

straat

yte     aHo
van

straat
yte     aHo
van

straat

yte     aHo
van

straat yte     aHo
van

straatyte     aHo
van

straat
yte     aHo
van

straatyte     aHo
van

straat

yte     aHo
van

straatyte     aHo
van

straat
yte     aHo
van

straatyte     aHo
van

straat
yte     aHo
van

straat
yte     aHo
van

straatyte     aHo
van

straat
yte     aHo
van

straat
yte     aHo
van

straat
yte     aHo
van

straat

Maandag  Gesloten
Dinsdag  08.30 - 17.00 uur
Woensdag  08.30 - 17.00 uur
Donderdag  08.30 - 20.00 uur
Vrijdag  08.30 - 17.00 uur
Zaterdag  08.00 - 16.00 uur
Zondag  Gesloten

Weissenbruchstraat 62 
2596 GA  Den Haag 
Tel. 070 - 324 37 31

• Online reserveren: www.martinhair.nl
• Op donderdag geopend tot 20.00 uur
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Ingezonden brief
Voortgang Park Bronovo: 
Bestuur HMC en de politiek zijn aan zet
Dit is alweer het vierde voortgangsbe-
richt over het plan ‘Park Bronovo’ dat 
wij publiceren in het Wijkblad Be-
noordenhout. Immers, wij zien dit plan 
als oplossing voor de sluiting van het 
HMC Bronovo in 2024.

Zoals een ieder die Bronovo bezoekt 
kan zien, is het aanzienlijk stiller ge-
worden op het parkeerterrein en in het 
gebouw zelf. Dat de afbouw sneller 
gaat dan gepland, is een onvermijdelijk 
gevolg van het afstotingsproces dat al 
in de zomer speelde. Naast de gang van 
cliënten naar het HMC Antoniushove 
en Westeinde, door het verplaatsen 
van functiegebieden, is het niet onaan-
nemelijk dat cliënten nu gaan kiezen 
voor andere ziekenhuizen verderop in 
de regio. 

‘Park Bronovo’ heeft tot doel een poli-
klinisch centrum te bouwen dat uitste-
kend bereikbaar en plezierig toeganke-
lijk is. In dit centrum komen een groot 
aantal medische functies en zorgfunc-
ties waardoor misschien wel zeventig 
tot tachtig procent van de redenen 
voor een ziekenhuisbezoek op deze lo-
catie wordt ingevuld. Dit centrum zal 

verder aan aantrekkingskracht winnen 
door zich naast brede zorg ook te ver-
diepen in een aantal zorggebieden die 
zeker in de regio aan belang winnen. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om de focus 
op ouderenzorg maar ook op wat men 
wel ‘lifestyle-geneeskunde’ noemt; ge-
zond leven en ouder worden.

In dat kader worden wij van diverse 
kanten met vragen en voorstellen be-
naderd. De concrete belangstelling van 
de Saffier Zorggroep voor een zorgho-
tel en zorgwoningen als onderdeel van 
Park Bronovo is daar een goed voor-
beeld van. Ook is er vraag naar zelf-
standig wonen voor gehandicapte jon-
geren. Wij hebben gesproken met het 
bestuur van de nieuwe Haaglandse 
vereniging van huisartsen (Hadoks). 
Zij richten zich erop de verschuiving 
van functies die nu door specialisten 
worden ingevuld, te laten overgaan 
naar de huisarts. Het poliklinisch cen-
trum Park Bronovo kan daar een be-
langrijke rol in spelen. Wij zijn uiter-
aard in gesprek met de Huisartsenpost 
Hubertusduin dat als onderdeel van 
het HMC zijn bestaansrecht dagelijks 
bewijst.

Het poliklinisch centrum, zoals be-
doeld door het Comité Park Bronovo, 
lijkt geheel te voldoen aan de zware 
historische erfrechtverplichtingen die 
op het Bronovo-terrein rusten. Hierbij 
is sprake van de vestiging van een zie-
kenhuisinrichting. Het is aan het HMC 
en de politiek om hier invulling aan te 
blijven geven. Het is wachten op het 
nieuwe HMC-bestuur, met mevrouw 
Ingrid Wolf als voorzitter,  om samen 
met de politiek verantwoordelijke wet-
houders Revis (stadsontwikkeling en 
wonen) en Parbhudayal (Zorg,  Jeugd 
en Volksgezondheid) en de gemeente-
raad hierover een besluit over te 
nemen. 

Het mag duidelijk zijn dat het Comité 
Park Bronovo zich met kracht zal blij-
ven inzetten bij het HMC-bestuur en de 
politiek om de vertrouwde gezond-
heidsfuncties op het Bronovo-terrein 
nieuw leven in te blazen. Het HMC zal 
daar wel bij varen. Daarbij gesteund 
door de belangrijkste stakeholders: de 
cliënten van Bronovo! 

Namens het Comité Park Bronovo,
Ben Droste en Jan Nelisse

070fotograaf.nl
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Sinds deze zomer zijn wij, Peter Hooge-
veen en Priscilla van Delft, werkzaam 
als uw wijkagenten. Eerstge-noemde 
kent u misschien nog wel, ik ben weer 
terug op een vertrouwde stek. Na een 
uitstap naar het Bezuiden-hout is door 
capaciteitsuitbreiding een herverde-
ling gemaakt. Dat betekende voor mij 
dat ik weer als wijkagent in het mooie 
Benoordenhout mag werken. Dit doe ik 
niet alleen, maar samen met Priscilla 
van Delft. Priscilla wil ik u dan toch 
even voorstellen. Priscilla heeft ruime 
ervaring bij de politie zoals surveil-
lance, recherche, schoolwijkagent en 
sinds 2011 als wijkagent in Maria-
hoeve. Ten slotte heb ik vele jaren met 
Priscilla samengewerkt in laatstge-
noemde wijk.

Het blijft niet bij deze verandering. We 
trachten nu continuïteit te bieden om 
de juiste personen in de juiste wijk te 
behouden. Er is tevens ruimte om een 
aparte wijkagent aan te trekken. Deze 
gaat zich bezig houden met jeugdzaken 
en sociaal mediagebruik, zoals digitaal 
gebruik in algemene zin. De verwach-
ting is dit jaar deze nieuwe collega wel-
kom te heten.

U kunt ons als volgt bereiken
peter.hoogeveen@politie.nl
priscilla.van.delft@politie.nl
0900-8844

Twitter
@WagBenoordnhout

Bezoekadres
Vlaskamp 1, 2592 AA  Den Haag
Postbus 264, 2501 CG  Den Haag

Onze wijk
Even voorstellen: de wijkagenten van het Benoordenhout

Peter HoogeveenPriscilla van Delft

Bent u nog geen lid van de buurtpreventie-WhatsApp?
Meldt u dan met uw mobiele nummer en uw adres aan via wapp@wvbn.nl 

en help mee onze buurt nog veiliger te maken.

Word maatje van een kind bij jou in de buurt

Op dit moment zijn er in Den Haag 
ruim honderd kinderen die wachten op 
een maatje. Ook bij jou in de buurt kun 
jij als maatje echt een verschil maken 
én zelf weer even kind zijn! Want ge-
zien worden, dat wil toch iedereen? 

Stichting Vitalis zorgt dat kwetsbare 
kinderen tussen 5 en 18 jaar gezien 
worden door een volwassen maatje. 
Samen trekken ze een jaar lang weke-
lijks een paar uurtjes met elkaar op en 
ondernemen ze gezellige activiteiten. 

Ben jij geschikt als maatje?
Vrijwilligers bij Vitalis zijn mensen met 
een groot hart voor kinderen. Het is be-
langrijk dat je stevig in je schoenen 
staat. Daarnaast heb je energie, geduld 
en doorzettingsvermogen nodig. Als je 

bij ons werkt als vrijwilliger, houden we 
zoveel mogelijk rekening met jouw per-
soonlijke kwaliteiten en ambities. Je 
krijgt van ons een basistraining en een-
op-een begeleiding. Nadat je het kennis-
makingstraject hebt doorlopen, gaan wij 
op zoek naar de perfecte match voor jou! 

Wil jij ook een verschil maken? 
Kijk op onze website voor meer infor-
matie of om je direct aan te melden: 
www.vitalismaatjes.nl of bel ons op 
070 345 75 71.
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voor het boeken van een fotoshoot of voor meer informatie:  06 412 40 581 | hello@judithvantartwijkfotografie.nl | www.judithvantartwijkfotografie.nl  

Geef (jezelf) een onvergetelijk cadeau.
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Op 6 september 2019 opende Koning 
Willem-Alexander het Nationaal Monu-
ment Oranjehotel in Den Haag. Voor 
wijkgenoot Willem Rooseboom kreeg 
deze opening een bijzondere betekenis.

Het Oranjehotel
Het Oranjehotel was de bijnaam voor de 
Scheveningse gevangenis tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De gevangenis, 
waar tussen 1940 en 1945 ruim 25.000 
Nederlanders werden opgesloten, veelal 
omdat ze in verzet kwamen tegen de 
Duitsers, was voorheen alleen toeganke-
lijk tijdens de jaarlijkse herdenking. Nu 
is het gerestaureerde cellencomplex het 
gehele jaar te bezoeken. Een vaste ten-
toonstelling, films en voorwerpen geven 
een beeld van de geschiedenis, de ver-
schillende groepen gevangenen en het 
gevangenisleven 

Al in de oorlog werd het complex 
‘Oranjehotel’ genoemd, een eerbetoon 
aan de verzetsmensen die er waren op-
gesloten. Onder hen zaten bekende per-
sonen, zoals Erik Hazelhoff Roelfzema, 
Rudolph Cleveringa, Titus Brandsma, 
George Maduro en Corrie ten Boom, 
maar ook talloze anderen. Sommigen 
werden vrijgelaten, anderen werden ge-
deporteerd naar andere gevangenissen 
en kampen of ter dood gebracht op de 
Waalsdorpervlakte.

Cel 355
Willem Rooseboom hielp als vrijwilli-
ger bij de voorbereidingen voor de 
opening en kreeg de vraag om nog en-
kele cellen schoon te maken. Willem: 
‘Toen ontdekte ik dat ik in cel 355 aan 
het schoonmaken was, juist de cel 
waarin mijn vader in de oorlog is vast-
gehouden. Dat was een bijzondere 
ontdekking.’

Willems vader, Arend Johannes Roose-
boom (1905 - 1987), werkte bij de 
KNAC en kwam in het begin van de oor-
log in verzet door joden te helpen met 
voedselbonnen. In 1944 werd hij ver-
raden en opgepakt. Van 7 januari tot 19 
maart 1944 zat hij in cel 355 in het 
Oranjehotel in Scheveningen. Daarna 
werd hij overgeplaatst naar Kamp 
Vught. Op 5 september 1944 werd 

Rooseboom gedeporteerd naar con-
centratiekamp Sachsenhausen in 
Duitsland. In mei 1945 kon hij via het 
Rode Kruis naar Groningen afreizen, 
waar zijn vrouw Wies en zijn twee 
dochters de hongerwinter hadden 
overleefd. Eenmaal weer thuis in Den 
Haag hervatte hij zijn werk en werden 
nog twee zonen geboren. Rooseboom 
heeft nooit over zijn ontberingen kun-
nen praten.

De kinderen van A.J. Rooseboom heb-
ben cel 355 geadopteerd. 

Namenmonument
Willem: ‘Er was nergens geregistreerd 
dat mijn vader in het Oranjehotel ge-
vangen had gezeten. Omdat de Duit-
sers hun administratie aan het eind 
van de oorlog vernietigden, is er geen 
volledig register meer van alle gevan-
genen. Daarom is het Oranjehotel op 
zoek naar namen van oud-gevangenen, 
verhalen en foto’s. De informatie wordt 
verzameld in een digitaal Namenmo-
nument, dat toegankelijk is via de web-
site. Misschien zijn er meer wijkgeno-
ten die beschikken over namen, foto’s 
en/of verhalen, die toegevoegd kun-
nen worden aan het Namenmonument.’ 
Meer informatie hierover is te vinden 
op de website van het Oranjehotel.
Nationaal Monument Oranjehotel

Van Alkemadelaan 1258, Den Haag
oranjehotel.org.

Anne-Helene Borgts-Kooijmans

Een bijzondere ontdekking in het Oranjehotel

Gang in het Oranjehotel, foto Arjan de Jager

Arend Johannes Rooseboom
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Jaap Grijmans en Elisabeth Dierckxsens 

Deskundig en vertrouwd

Voor particulieren
 Testament 

Levenstestament 
Huwelijkse voorwaarden

Nalatenschap  
Schenkingplan
Estate planning

Huis en hypotheek

Voor ondernemers
 Oprichting

Statutenwijziging 
Herstructering 

Aandelenoverdracht
Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Wij bieden u een 
goed advies bij: 

U bent van harte welkom! Bezuidenhoutseweg 237-239  
2594 AM ‘s-Gravenhage

T+31(0)70-262 92 67   F+31(0)70-262 92 67
www.gdnotaris.nl
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Bodyshape / BBB / PILATES / Stretching

Magda Oord • Tennispark WW • van Hogenhoucklaan 35
070 - 3062505 / 06-53685547 • magdaoord@kpnmail.nl

Ook lessen geschikt
 voor ouderen!

FEEL FIT FEEL FINE

Pesten verhuizing, slaapproblemen, 
concentratie stoornissen kunnen de 
oorzaak zijn dat uw kind tijdelijk niet 
goed in zijn vel zit. Begeleiding en 
coaching helpt uw kind om hun eigen 
kracht en helend vermogen weer te 
leren herkennen, versterken en 
gebruiken.

Harriet Poolman  |  Wassenaarseweg 212    
2596 EC Den Haag   |   06-21218249

www.counseling-en-coaching-brighteyes-kids.nl

BRIGHTEYES-KIDS Counseling en coaching

Breitnerlaan 14 • 2596 HC Den Haag  |  Tel 070 326 47 71 • info@jaaprijnbende.nl

‘Liefde voor het vak!’
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Het is nog een beetje rommelig in het 
pand van Boekhandel Couvée-Benoor-
denhaege. De Kantoorboekhandel Be-
noordenhaeghe zal naar verwachting 
in de week tussen kerst en oud en 
nieuw de oversteek maken en zijn in-
trek nemen in de verbouwde boekhan-
del aan de Van Hoytemastraat 66.

‘Wil je de achtertuin even zien?’, vraagt 
Conny Kalkhoven. Sinds 2007 is zij
eigenaar van de Kantoorboekhandel 
Benoordenhaeghe en sinds 2014 (na de 
brand) tevens eigenaar van Boekhandel 
Couvée-Benoordenhaege. Zij vond dat 
deze mooie boekenwinkel toch niet 
voor de buurt verloren mocht gaan. 

Er wordt hard gewerkt. In augustus vroe-
gen de winkelende wijkbewoners zich af 
voor wie die enorme hijskraan midden in 
de Van Hoytemastraat enorme pallets 
met betonblokken over de winkels liet 
zweven. Dat bleek dus voor de verbou-
wing van de achtertuin van de boekhan-
del te zijn. Conny wil het pand zo ruim 
mogelijk maken om alle artikelen die nu 
nog verkocht worden in de kantoorboek-
handel een plaats te geven. ‘Het moet 
een fraaie uitbreiding van de ruimte 
worden en alles moet een logische plek 
krijgen. Het pand is niet van mij’, zegt 
Conny. ‘Ik ben blij dat de eigenaar bereid 
is deze uitbreiding te realiseren. Ik heb 

zelf met behulp van een interieur- en 
lichtadviseur menig uurtje zitten puzze-
len over de inrichting, want dat is na-
tuurlijk mijn verantwoordelijkheid.’ De 
standaards met wenskaarten krijgen een 
prominente plaats bij de ingang en in het 
middengedeelte blijft de bestaande veel-
zijdige collectie boeken van Couvée-Be-
noordenhaege volledig gehandhaafd. De 
kantoorartikelen krijgen vanzelfsprekend 
ook een uitgebreide plek.

Ook het Pakketpunt van PostNL krijgt 
weer een balie waar pakketjes verzon-
den en afgehaald kunnen worden. De 
boeken die besteld kunnen worden via 
de boekhandel zijn de volgende dag al 
in de winkel af te halen.

Conny vertelt dat ze op de kop af een 
jaar bezig is geweest met de voorberei-
ding van de verhuizing van de kantoor-
boekhandel. Zij heeft heel wat meters af-
gelegd tussen de twee panden om alles 
in goede banen te leiden. Een enorme 
klus, maar wat zal het mooi zijn als eind 
december de deuren opengaan en de 
winkel weer zijn gemoedelijke uitstra-
ling zal hebben. Volg de ontwikkelingen 
van de verbouwing in de winkel of via 
Facebook @couvéebenoordenhaege. 

Barbara Verloop

Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe maakt ruimte voor 
Kantoorboekhandel Benoordenhaeghe

De bibliotheekbus rijdt!

Lezing Eduard Opperman over Marokko 

De eerste rit van de Bibliotheekbus 
heeft op woensdag 3 september jl. 
plaatsgevonden! In de komende maan-
den is het voor bewoners van het 
Benoordenhout mogelijk om elke eer-
ste en derde woensdag van de maand 
door de wijkbus opgehaald te worden 
om tussen 15.00 en 16.00 uur een be-

zoek te brengen aan de Openbare 
Bibliotheek aan de Theresiastraat en 
daarna weer thuisgebracht te worden. 

Hier zijn geen kosten aan verbonden. 
Ook als u alleen maar eens een kennis-
makingsbezoek aan de bibliotheek wilt 
brengen, bent u van harte welkom. 

U kunt zich tot twee dagen vóór 
de rit opgeven bij
Sjoukje Schijf
Tel 324 17 45 (graag na 19.00 uur) 
saschijf@gmail.com

Eduard is een ervaren ornitholoog en 
bekwaam fotograaf. Hij doet verslag 
van een winterse reis met Haagse vo-
gelvrienden naar Marokko. Vogelen in 

de winter, dat kan in Marokko, ook als 
er op enige hoogte sneeuw ligt. Lezers 
van het wijkblad zijn van harte wel-
kom. Eduard is een goed verteller, de 

koffie is prima en de entree gratis.
Maandag 21 oktober 2019, 
20.00 uur in ‘t Benoordenhuis 
vlak bij het Maerlant Lyceum.  
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Laan van Nieuw Oost Indië 72 (hoek Theresiastraat)  Den Haag
T  (070) 383 82 75  I  www.briede.nl  E  info@briede.nl

mooi wonensinds 1895

briedé

wij leggen elke vloer!

kom voor 
vloer inspiratie
naar onze winkel!
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Nicoline
van Heeswijk

Kandidaat register 
makelaar taxateur

Margot Koesen
NVM register
makelaar taxateur

AANKOOP  |  VERKOOP  |  AANHUUR  |  VERHUUR  |  BEHEER  |  TAXATIES  |               D

  070 350 70 50      info@estata.nl

Een thuis
vind je samen
met Estata.

Met onze persoonlijke aandacht,
ons unieke netwerk en brede aanbod 
zorgen wij ervoor dat jij krijgt waar je 

echt blij van wordt!
www.estata.nl
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Kerstconcert  ‘A Time of Wonder’

International Food Court and Handcrafted Gifts Market 

Het koor van de Amerikaanse Pro-
testantse Kerk in Den Haag geeft zon-
dag 15 december 2019 het jaarlijkse 
kerstconcert. Het wordt een afwisse-
lend kerstprogramma met enkele lie-
deren uit de ‘Christmas Carols’ van 
Benjamin Britten en een mooie variatie 
van bekende kerstliederen. Het koor 

staat onder leiding van de vaste diri-
gent van het koor, John Bakker, en 
wordt begeleid door de organist 
Gijsbert Kok. Studenten van het conser-
vatorium zullen het koor ondersteunen. 

Het concert begint om 16.00 uur en het 
duurt ongeveer 75 minuten. De toe-
gang is vrij, maar een vrijwillige bij-
drage wordt zeer op prijs gesteld. De 
deuren gaan een half uur voor het con-
cert open. Het concert wordt gehouden 
in The American Protestant Church aan 
de Esther de Boer-van Rijklaan 20,  
2597 TJ Den Haag (www.APCH.nl). 
Voor meer informatie over het koor 

kunt u contact opnemen met John 
Bakker via musicdirector@APCH.nl.

Op zaterdag 2 november a.s. organi-
seert de Amerikaanse kerk voor de eer-
ste keer een ‘International Food Court 
and Handcrafted Gifts Market’. Iedereen 
is van harte uitgenodigd. Tussen 10.00 
en 16.00 uur kunt u genieten van heer-

lijke vers bereide maaltijden uit de in-
ternationale keuken. Ook vindt u er 
prachtig handwerk (kerstcadeautjes!). 

U bent van harte welkom. Toegang is 
gratis. De opbrengst gaat naar goede 

doelen over de hele wereld.

American Protestant Church of The 
Hague (APCH), Esther de Boer-van 
Rijklaan 20, Den Haag, www.apch.nl.

Parklopen: een gezond loopje voor alle Hagenaars
Zoveel mogelijk mensen aan het hard-
lopen krijgen. Daar draait het om bij 
Parklopen, dat in Den Haag wordt geïn-
troduceerd. Het zijn korte loopjes in 
verschillende parken op zondagmor-
gen, met afstanden van één en drie ki-
lometer. De aftrap was op 22 septem-
ber in het Zuiderpark. Om de week zijn 
er om 9.30 uur Parklopen op drie loca-
ties: Clingendael, het Zuiderpark en het 
Westduinpark. Deelname is gratis en 
iedereen is welkom. Op 17 november 
en 29 december a.s. kunt u nog mee-
doen met Parklopen in Clingendael.

Samen gezond  
Onze enige (weg)atletiek vereniging in 
het Benoordenhout, The Hague Road 
Runners (HRR), doet hier ook aan mee. 
Deze vereniging bestaat al 25 jaar. 'Een 
Parkloop is goed voor lichaam en geest 
en nog gezellig ook‘, zegt HRR-voor-
zitter Marcel Kamsteeg, zelf een be-
proefd parkloper. ‘In Engeland zijn 
‘Parkruns’ al jaren gemeengoed. Daar 
staan wekelijks 160.000 mensen klaar 

om hun parkrondje te doen. Inmiddels 
worden in meer dan twintig landen 
Parklopen gehouden. Nederland kan 
dus eigenlijk niet achterblijven, zeker 
niet nu hardlopen steeds populairder 
wordt.’

Elke week een Parkloop
Kamsteeg rekent op een grote belang-
stelling. ‘Den Haag telt drie atletiekver-

enigingen met in totaal bijna 4.000 
leden. Samen hebben we gekeken wat 
de mogelijkheden waren. De gemeente 
Den Haag is enthousiast, want die wil 
dat in 2030 alle inwoners aan vol-
doende beweging komen.’ Het is de be-
doeling dat er in Den Haag op termijn 
wekelijks één  Parkloop  is. Meer infor-
matie op www.parklopen.nl/denhaag.

Parklopen in Clingendael
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Het Warenhuis voor Thuis
Voor al uw beveiligingswerkzaamheden, 
slijpwerkzaamheden of een nieuw  
naambordje of huisnummerbord.

IJZERWAREN • SANITAIR • HUISHOUDELIJK • ELECTRA • VERF & SCHILDERWERK

Van Hoytemastraat 72, 2596 ES ‘s-Gravenhage • Neem nu contact op voor een vrijblijvende
afspraak of kom in de winkel langs!! Tel: 070-3280248 • Mail: info@beumerijzerhandel.nl 

U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: (070) 324 66 51 
INFO@HODIEMIHI.NL  -  WWW.HODIEMIHI.NL

Hodie Mihi, Cras Tibi Uitvaartverzorging richt zich op het 
verzorgen van uitvaarten in Den Haag en omstreken. 

Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, religieuze en 
eigentijdse uitvaarten en staan garant voor een verzorgde, 

correcte en stijlvolle uitvoering van de uitvaart.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

HET CLINGENDAELHUYS - BENOORDENHOUTSEWEG 279 - 
2596 BJ DEN HAAG

Arent Nederlof Hans Korff de Gidts Carolus Delbeek

Aankoop en Verkoop  Huur en Verhuur  Taxaties

Koninginnegracht 34 
2514 AC Den Haag
070 - 302 25 25

E-mail: info@oosterhofmakelaars.nl
Website: www.oosterhofmakelaars.nl

Meesters in Makelen
óók in het Benoordenhout!Sales and purchase services    Appraisals    Rentals    Consultancy
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Vrijwilligers Aelbrecht van Beijeren in het zonnetje

Vrijwilligers van Zorggroep Oldael zijn 
onlangs flink in het zonnetje gezet. De 
Oldaelbus, die gebruikt wordt voor uit-
stapjes met bewoners, reed deze keer 
om de vrijwilligers zelf te verwennen 
als dank voor alles wat ze voor de be-
woners van Aelbrecht van Beijeren 
doen. Met de persoonlijke aandacht die 
zij de bewoners geven, leveren zij een 
wezenlijke bijdrage aan hun welzijn.  

Op pad met de Oldaelbus
Dankzij vrijwilligers is het o.a. mogelijk 
om activiteiten buiten de deur te orga-
niseren. Samen genieten op een ter-
rasje of een bezoek brengen aan een 
museum. Geliefd zijn ook de bollen-
tochten in het voorjaar. Er gaan uiter-
aard altijd professionele begeleiders 
mee. Voor de uitstapjes maakt Zorg-
groep Oldael gebruik van de Oldaelbus. 
Misschien heeft u de bus weleens zien 
rijden in de wijk. Onlangs is de vrijwil-

lige chauffeur na ruim elf jaar betrok-
kenheid gestopt met zijn werkzaam-
heden. 

Aanmelden als vrijwilliger
Bent u op zoek naar een zinvolle tijds-
besteding en vindt u het leuk om als 
chauffeur met ouderen op pad te gaan? 
Dan kunt u contact opnemen met Ester 
de Vries, de vrijwilligerscoördinator, 
via 070 530 05 09 (woensdag en don-
derdag) of devries@oldael.nl. U kunt 
natuurlijk ook langskomen in Aelbrecht 
van Beijeren tijdens kantooruren. 

Misschien rijdt u dan straks in de 
Oldaelbus! Heeft u geen rijbewijs en 
spreken andere activiteiten u meer 
aan, dan kunt u uiteraard ook contact 
met Ester opnemen.  

Meer over Zorggroep Oldael
Zorggroep Oldael biedt ouderen een 
thuis met aandacht voor welzijn en 
zorg op maat. De zorggroep heeft twee 
vestigingen: Aelbrecht van Beijeren 
aan de Theo Mann Bouwmeesterlaan 1 
in Benoordenhout en Oldeslo op de 
Maurits de Brauwweg 18 in Duttendel.

 Vrijwilligers voor de Oldaelbus 

Wildlife in het Benoordenhout
Gekiekt op 15 augustus langs ventweg 
Wassenaarseweg.
Foto Hans van der Valk

Lezingen
Mr. L. E. Visserhuis

13 oktober  
Marlies van Zanten-Veldhuyzen - Mata Hari

10 november
Ted Young - Onderwerp nog niet bekend

8 december
Debra Barraud - Humans of Amsterdam - fotorapportage

Locatie: Mr. L.E. Visserhuis, Theo Mann Bouwmeesterlaan 75.
Meer informatie

 Rosette Heertje-Salomons, roti.254@gmail.com

(wijzigingen voorbehouden)
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VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

VOOR EEN MOOIE UITVAART MET 
AANDACHT VOOR 

PERSOONLIJKE WENSEN

ALEXANDRA REMPT – MACKAY

070 - 22104 57
INFO@MACKAYENCO.NL

GENTSESTRAAT 103
WWW.MACKAYENCO.NL

Middentoetstrainingen voor leerlingen van groep 6, 7, en 8. 
Voor een goede voorbereiding en meer zelfvertrouwen! 

Start na de herfstvakantie.

Middentoetstraining

AFTER’S COOL Benoordenhout, 
Weissenbruchstraat 3 - 5, 2596 GA Den Haag

Stefanie Boot MSc, T: 06-20340451, E: info@afterscool.nl

1999-2019
20 JAAR

Middentoetstrainingen voor leerlingen van groep 6, 7, en 8. 
Voor een goede voorbereiding en meer zelfvertrouwen! 

Start na de herfstvakantie.

Middentoetstraining

AFTER’S COOL Benoordenhout, 
Weissenbruchstraat 3 - 5, 2596 GA Den Haag

Stefanie Boot MSc, T: 06-20340451, E: info@afterscool.nl

AFTER’S COOL Benoordenhout
Weissenbruchstraat 3 - 5, 2596 GA  Den Haag

Mandy Koenraads MSc | T 06 - 20340451 | benoordenhout@afterscool.nl

>  Geen stress en zorgen bij de  
afwikkeling van uw nalatenschap.

>  Duizenden euro’s aan 
kostenbesparing.

> Lagere erfbelasting.
>  Meer ruimte voor rouwverwerking.

Regel uw erfenis slim.
Het eerste halfuur is altijd GRATIS

Marina Milenkovic
nalatenschapsplanner en  
executeur nalatenschappen

Ary Schefferstraat 29, 2597VN Den Haag
06 - 26 582 695, info@alles-geregeld.nu
www.alles-geregeld.nu

Florence Oostduin

Vragen? Wij helpen u graag!

Florence Oostduin
W www.florence.nl, T 070 - 41 31 000, E info@florence.nl,            Florencezorg

Wanneer u lichamelijke of psychogeriatrische zorg nodig heeft, dan 

kunt u wonen in woonzorgcentrum Oostduin aan de Goetlijfstraat. 

U woont of zelfstandig in een van onze appartementen of binnen 

onze zorgafdeling. Naast de zorg biedt Oostduin u nog veel meer, 

ook op het gebied van uw welzijn. Heeft u tijdelijk een 

verblijf met zorg nodig? Ook dan kunt u bij ons terecht.

- WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 201924

Alles goed geregeld, gewoon bij u om de hoek.

Van Bylandthuis
Benoordenhoutseweg 46
2596 BC  Den Haag

T   070 219 09 09
E   info@maaldrinknotarissen.nl
W  www.maaldrinknotarissen.nl
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Wat vinden de vogels eigenlijk van de plannen van Shell? 
Shell deed – ongetwijfeld vol goede be-
doelingen – dit voorjaar een oproep in 
het Wijkblad Benoordenhout met als 
titel 'Investeren in Benoordenhout, cre-
atief meedenken over Park Oostduin'. 
Het ging om ideeën voor Arendsdorp/
Oostduin. Een aantal bewoners van het 
Benoordenhout reageerde enthousiast. 
Anderen uitten hun zorg over aantas-
ting van ecologische waarden. 

De plannen zijn aanleiding om te praten 
met Wim Kooij, een van de grootste vo-
gelkenners uit onze wijk. Hij inventari-
seert al ruim veertig jaar de broedvogels 
in onze parken en zijn gegevens worden 
opgenomen in de inventarisatierappor-
ten van de Haagse Vogelbescherming. 
Hij kiest in ons gesprek –  ‘ze kunnen nu 
eenmaal niet voor zichzelf opkomen’ – 
het belang van de vogels als invalshoek.  

Je kent de geschiedenis 
van de parken goed… 
In grootmoeders tijd was Arendsdorp/
Oostduin een idyllisch landgoed met 
veel soorten en flinke aantallen broed-
vogels. Het waren bijzondere vogels 
ook: de nachtegaal, de wielewaal, de 
spotvogel, de gekraagde roodstaart, de 
houtsnip en de ijsvogel. En dan was er 
nog de koekoek, maar of je die broed-
vogel mag noemen? In de periode 1955 
- 1975 veranderde het landgoed in een 
stadspark; met behoud van fraaie nos-
talgische elementen, dat natuurlijk 
wel. De voornaamste oorzaak was de 
bouw van vier flinke flatgebouwen. Het 
betrof twee rusthuizen en twee grote 
kantoren van Shell. 

Dat bracht veranderingen 
met zich mee? 
Jazeker en helemaal wat betreft de vo-
gelstand. Die liep wat betreft variëteit en 
aantallen flink terug. Begin jaren negen-
tig heeft de nachtegaal nog een keertje 
gebroed, maakte de gekraagde rood-
staart tijdens de najaarstrek wel eens 
een tussenstop en kwam de houtsnip 
een enkele keer overwinteren. Ook vloog 
de ijsvogel - buiten het broedseizoen - af 
en toe rond, die zag ik trouwens kort ge-
leden nog! De wielewaal hebben we niet 
meer gezien en de spotvogel ook niet. Ik 
moet helaas vaststellen dat in de laatste 

veertig jaar de vogelstand een extra stap 
terug heeft gedaan.

Waar wijt je dat aan? 
Ik heb het zien gebeuren, de oorzaken 
zijn duidelijk. Er zijn afwegingen ge-
maakt die ten koste gaan van de vogels 
in het gebied. (1) De ‘ontgroening’. Er is 
veel struweel weggehaald, vooral in 
het hart van het terrein. (2) De aanleg 
van nieuwe paden, met name achter 
rusthuis Oostduin. Dat deel was geliefd 
bij kleine zangvogels. (3) Recent: het 
afscheid van een flink aantal majestu-
euze bomen. Met de ontmanteling van 
twee beukenlanen verdween veel nest-
gelegenheid voor holenbroeders. (4) 
Het hondenbeleid. Feitelijk is er sprake 
van één groot uitrengebied. Leuke die-
ren hoor, honden, maar de grondbroe-
ders kunnen het vergeten. (6) Aanmoe-
diging van recreatie: het ‘ontsluiten’ 
van de bosjes rond de groter wordende 
speeltuin. Daardoor zijn er minder ter-
ritoria van zangertjes en andere 
struweelvogels. 

Kun je een overzicht geven van wat 
je in die jaren hebt vastgesteld? 
Helaas moet ik zeggen dat de teruggang 
van de vogelstand in het gedeelte 
Oostduin ‘dramatisch’ is. Struweelbroe-
ders als fitis en tuinfluiter zijn helemaal 
van het toneel verdwenen en nogal wat 
holenbroeders hebben het lastig. De 
winterkoning holt, ondanks een 
reeks van zachte winters, achteruit. De 
spreeuw is verdwenen, de kauw leidt 
een marginaal bestaan, de grauwe vlie-
genvanger is afgehaakt en de glanskop-
mees zien we nauwelijks meer. Vroeger 
broedde trouwens de boerenzwaluw 
onder de bruggetjes en dribbelde de 
witte kwikstaart over de grasvelden. 
Dat is al weer een tijdje terug, maar nu 

werkelijk voltooid verleden tijd. 

Geen lichtpunten? 
Natuurlijk zijn er ook soorten waar het 
wel goed mee gaat. Er zijn dertien paar 
meerkoeten. Ook kwam de fuut en zie 
ik nu veel meer eendensoorten, vooral 
de krakeend komt op. Exoten als de 
nijlgans en de halsbandparkiet zijn ge-
komen en de boomklever doet het aar-
dig. Maar het algehele beeld is toch dat 
de beheeringrepen in Oostduin die in 
de afgelopen jaren hebben plaatsge-
vonden een flinke tol hebben geëist. 
Het totale aantal vogelterritoria liep 
met bijna vijftig procent terug.

En het befaamde ‘snippergroen’? 
Nogal wat wijkbewoners hoopten dat 
er met de transformatie tot woontoren 
van het vroegere Shellgebouw aan de 
Oostduinlaan meer snippergroen zou 
ontstaan, vooral langs de waterranden. 
Dat is niet gebeurd. Het ‘bijgebouw’ is 
veel hoger dan het oorspronkelijke en 
doet geweld aan de beleving van de vij-
ver met het eilandje. Al met al is het 
vanuit vogelperspectief geen vrolijk 
beeld. Het siert Shell niet wat het ge-
bouw recent, maar ook in het verleden, 
met ‘het groen’ heeft gedaan. 

Bezorgd, somber? 
Nee hoor, dat niet, wel waakzaam. Er is 
natuurlijk niets mis als een grote partij 
bereid is mee te denken over wat er in 
onze wijk beter kan. Integendeel. Maar 
laten we het belang van de vogels niet 
vergeten. Vogels zijn goede hoor- én 
zichtbare indicatoren van de toestand 
van de natuur. Gelukkig wordt in het 
meest recente bestemmingsplan reke-
ning met ze gehouden. Het betreft een 
plan dat in samenspraak met de wijk-
vereniging tot stand is gekomen. Als we 
dat als helder uitgangspunt blijven han-
teren, kan ‘meedenken’ geen kwaad. 

Foeke Zeilstra

Wijkgenoot Wim Kooij is actief lid van de 
Vereniging Vogelbescherming ’s-Gravenhage e.o. 
en inventariseert al ruim 4veertig jaar ieder voor-
jaar de broedvogels in onze parken. Regelmatig in-
tegraal volgens een landelijk gestandaardiseerde 
methode. De inventarisatierapporten van de afge-
lopen jaren vindt u op www.haagsevogels.nl.

Wim Kooij leidt vogelwandeling in Clingendael 
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Nieuwe Uitleg 37
2514 BR ’s-Gravenhage
06 51 32 75 27
info@gravex.nl
www.gravex.nl

Beheer - Registergoederen - Fiscale adviezen

AUTOBOXEN
VAN AKENSTRAAT
UITSLUITEND VOOR STALLING OF OPSLAG

T E  H U U R
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap,Liefde voor iedereen, Haat voor niemand.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap |Mobarak Moskee

De Ahmadiyya moslim gemeenschap
heet u van harte welkom !

OPEN DAG

- Zondag 20 oktober | 16:00 - 18:00

Alislam.org | Islamnu.nl

Oosduinlaan 79 | 2596JJ |Den Haag | T: 070-3245902

- Zondag 8 december| 16:00 - 18:00

Voor informatie over de ware Islam of gewoon een gesprek.
De koffie/thee staat klaar !

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ  Den Haag

T (070) 35 88 000
F (070) 35 88 707

E notaris@matzingereversdijk.nl
I www.matzinger .nl

43618_advertentie_90x80.indd   1 11-12-2008   13:19:01

eversdijk

De uitvaart in de stijl van het levenJOHAN VAN DER MEER UITVAARTZORG

Invulling geven aan uw eigen wensen met  
deskundige begeleiding en oog voor detail.

Kleinschalig maar wel direct benaderbaar.
Voor plechtigheden in huiselijke kring, kerk, 

crematorium, begraafplaats, theater  
of anders...

Opbaring thuis, in de wijk of elders; het kan.
Met jarenlange ervaring in Benoordenhout en 
omgeving. Met Stijl en gevoel voor Traditie.

Graag nodig ik u uit voor een kosteloos en 
oriënterend gesprek, dat kan ook bij u thuis.

Wij zijn dag & nacht voor u bereikbaar:
070 - 70 70 007 of 06 - 57 344 442

E bericht@stijlentraditie.nl
I www.stijlentraditie.nl
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Open Monumentendag bij de Duinzichtkerk
Een stralende zon bescheen op 14 sep-
tember de drukte op het kerkplein van 
de Duinzichtkerk. Het Repair Café bood 
hulp bij kapotte kleding en huishoude-
lijke apparaten en leden van de Haagse 
Tuin- en Plantenclub gaven tuinadvies. 

Er waren rondleidingen door de kerk 
en degenen die het waagden de toren 
te beklimmen werden beloond met een 
prachtig uitzicht en een ‘close encoun-
ter' met de drie klokken.
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Oog voor wat telt

Comfortabel wonen met de nodige zorg 

               www.sa�ergroep.nl

Faciliteiten voor wijkbewoners
- Eerstelijnspraktijk fysiotherapie en ergotherapie
- Wijkservicepunt
- Wel Thuis abonnement, met service, activiteiten en bemiddeling voor 
   bijvoorbeeld kortdurend verblijf in het Maison

Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10,  2597 GW  Den Haag, telefoon (070) 37 47 200

MAAK KANS OP GRATIS COURTAGE IN 2019!!

info@bvl.nl 
070 - 350 23 04

www.bvl.nl

* ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

U KUNT ALS 
VERKOPER/VERHUURDER 

UW COURTAGE* TERUGWINNEN!
EIND 2019 ZAL NA TREKKING 
DOOR DE NOTARIS ÉÉN VAN 

ONZE OPDRACHTGEVERS DE 
GELUKKIGE ZIJN.
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Dansen op het plein in de Van Hoytemastraat
Op 20 en 21 september vond de eerste 
editie plaats van 'Dansen op het plein'. 
Op het plein aan de Van Hoytemastraat 
swingde jong en oud op de muziek van 
dj’s Len Konings en Sunny Sjoerd en de 
live bands Gr1nd en Lindy Hop met 
The Hague Hoppers. Er waren lange ta-
fels met heerlijke hapjes en drankjes. 
Het mooie nazomerweer maakte het 
feest compleet. 

  yte      aHo
van

straat
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Met passende zorg, langer
zelfstandig en thuis bij Oldael

Zorggroep Oldael beheert twee woonzorgcentra 
in goede wijken in Den Haag, met ruime apparte-
menten, een eigen keuken en begeleiding, zorg 
en verpleging op maat. U bent van harte welkom 
voor een rond leiding in Aelbrecht van Beijeren 
(Benoordenhout) en Oldeslo (Duttendel).

Bel voor een afspraak of meer informatie met 
onze cliëntadviseur op 070 - 530 05 08

www.oldael.nl

Is uw nalatenschap in orde?
verkenning, planning, vastlegging en uitvoering

Ylva Swartling
RegisterExecuteur

A   Buurtweg 169
      2244BJ Wassenaar
T    +31 (0)6 34 39 32 88 

E    ylva@ylvaswartling.nl
W   www.ylvaswartling.nl

uw huis, 
onze zorg!
+31 (0)70 34 74 433  

www.svdmakelaars.nl

makelaars & taxateurs

kristl nieuwenhof-van eijk.
office manager

charlotte marsman.
register makelaar & taxateur

claudia evers.
office manager

relia steenks.
register makelaar & taxateur

bob van deelen.
register makelaar & taxateur

telefoon 06 37 27 57 77
www.susannesluytermanvanloo.nl

usanne Sluyterman van Loo
                         Uitvaartbegeleiding
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Een groot deel van onze wijk is in de pe-
riode 1920-1940 gebouwd; de huizen 
uit die bouwperiode worden jaren-der-
tig-huizen genoemd. Rond de tijd van de 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was 
in Nederland de bouw ingestort door 
schaarste aan bouwmaterialen: voor 
staal en cement was de bouw geheel af-
hankelijk van de invoer ervan en die was 
door de oorlog weggevallen. Rond 1920 
begon de bouw weer op gang te komen 
en er ontstond een bouwexplosie: in 
1920-1940 zijn in Nederland 800.000 
woningen gebouwd. 

Vrijwel alle jaren-dertig-woningen zijn 
opgebouwd uit baksteen met gebruik 
van traditionele bouwmethoden en 
materialen. Vergeleken bij de rijk gede-
coreerde gevels van de Nassaubuurt lij-
ken de gevels van de jaren-dertig-hui-
zen saai. Bij nadere bestudering blijkt 
dat te komen door de manier van ver-
sieren: bij de jaren-dertig-huizen wor-
den functionele elementen in de gevel, 
zoals een erker, een bloembak, de luifel 
boven de voordeur, een balkon, door 
hun vormgeving tevens een versiering. 
Ook het metselwerk zelf kan decoratief 
vormgegeven zijn: door het gebruik 
van een opvallende kleur of formaat 
steen, kleurverschillen in de stenen en 
ook door de manier van metselen: op-
vallende voegen, verspringende rand-
jes, uitstekende stenen, etc. Overigens 
zijn de voor- en achtergevel vaak met 
verschillende bakstenen gebouwd: de 
duurdere soorten in de voorgevel en 
aan de achterkant en uit het zicht de 
goedkopere soorten.

In de gevels van jaren-dertig-huizen zijn 
kenmerkende details zichtbaar: de en-
tree en het balkon. De entree heeft vaak 
accenten in het metselwerk, een luifel 
boven de voordeur en soms een wat 
naar achteren liggende ingangspartij, 
vaak geaccentueerd met gemetselde 
bloembakken. Dit diende om degene die 
naar binnen wilde een gevoel van ‘thuis-
komen’ en beschutting te geven. Balkons 
zagen er in eerdere bouwperioden uit 
alsof ze aan de gevel geplakt waren, 
maar typerend voor de jaren-dertig- 

huizen is dat balkons juist een extra ac-
cent aan de bakstenen gevel geven door 
de opgemetselde balkonmuur. 

Zeer kenmerkend voor een jaren-der-
tig-gevel is het gebruik van de plint als 
decoratief element. Bakstenen huizen 
hebben doorgaans een plint: de onder-
ste rand van de gevel, gemetseld en ge-
voegd met dichtere materialen om op-
trekkend vocht te voorkomen. In de 
jaren dertig maakte men de plinten 
vaak van andere bakstenen of met an-
dere voegen dan de rest van de gevel 
en men werkte ze soms af met een rand 
sierpleister of met een rollaag, een 
rand van op hun kant gemetselde bak-

stenen. Ook maakte men de plinten 
vaak hoger dan noodzakelijk en liet 
men dit metselwerk doorlopen tot de 
onderkant van de erker of in een ge-
metselde bloembak.  

Over andere kenmerkende elementen 
leest u een volgende keer meer.

Christine van Marle
Foto’s 070fotograaf.nl

Heeft u vragen over iets bij u in de 
buurt, mail naar wijkblad@wvbn.nl. 
Misschien komt uw vraag dan in een 
van de volgende wijkbladen aan bod.

Kijk, in onze wijk!
De gevels van jaren-dertig-huizen 
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Schrik niet, maar voor een aantal van 
mijn vogelvrienden begint de herfst al 
eind juli, begin augustus. U en ik denken 
aan strand, Frankrijk of Italië maar deze 
diehards worden onrustig, omdat ze de 
eerste trekvogels al weer zien vertrek-
ken. Dat willen ze op de voet volgen. 
‘Trektellers’ heet deze mensensoort. 
Nauwkeurig volgen ze vanaf het op één 
na hoogste duin in het Westduinpark het 
schouwspel met imposante kijkers. 
Nauwkeurig worden soorten en aantal-
len genoteerd. Als u dit leest - medio ok-
tober - vliegen er tienduizenden vogels 
over het Benoordenhout richting Afrika. 
Dag en nacht. Opgeteld gaat het om mil-
joenen vogels die uit noordelijke streken 
het warme zuiden opzoeken. Hun navi-
gatiesysteem leidt hen langs de kust 
richting Gibraltar en zo Afrika in. Twee 
van de drie soorten die ik in deze 
Buurtvogels ten tonele voer, trekken 
weg. De grauwe klauwier en de lepelaar 
overwinteren in het warme zuiden. De 
ijsvogel neemt risico, bidt dat er geen 
Elfstedentocht komt en blijft. 

Sneeuwwitte schoonheid…
Dat is geen vliegen, dat is zeilen! Deze 
elegante, voorname vogel is een en al 
witte pracht. Het wat plechtige plaatje 
wordt doorbroken door zijn in de wind 
fladderende, vrolijke kuif. Zwarte sna-
vel en poten, roomwit en ibis-achtig. Op 
zondag 11 augustus zagen we negen 
exemplaren bij de Vogelplas Starrevaart 
in Leidschendam. Adri de Groot komt 
ze tegen in de polders ten oosten van 
Zoetermeer. Het is een vogel van de 
moerassen en rietvelden. Wadend door 
ondiep water beweegt hij zijn spatel-
vormige snavel van links naar rechts en 
verschalkt zo kleine waterdiertjes. Het 
is een kolonievogel die zijn nest op de 
grond maakt. Steeds vaker zien we ze 
nestelen in bomen. Een vliegtochtje 
gaan ze niet uit de weg: voedsel halen 
ze soms tientallen kilometers van hun 
nest. De ‘schoffelaar’ is in Nederland 
van maart tot oktober. Het overwinte-
ringsgebied ligt in Mauritanië, in West- 
Afrika. In Nederland was hij er bijna ge-
weest. De eieren waren ooit populair. In 
1851 werden in één lente 1600 eieren 

uit hun nesten bij Callantsoog gehaald. 
Het waren andere tijden. Verder speel-
den drooglegging, intensivering van de 
landbouw en de vos een kwalijke rol. In 
1970 werden er nog maar 165 nesten 
geteld. Maar… vogelbescherming werkt! 
Nu zijn er ruim 3000 nesten van deze 
‘spoonbill’ zoals de Engelsen hem noe-
men, in ons land. De Vogelplas Starre-
vaart is in ieder seizoen een bezoekje 
waard. Plan een fietstochtje door via de 
ANWB-fietsrouteplanner te koersen op 
knooppunt 95, dat ligt vlak bij de fraai 
gelegen, vrij toegankelijke vogelkijkhut 
aan de Starrevaartplas.

Beestachtige wreedheid…
Dan denk je al snel aan de Romeinse kei-
zer Nero die zijn moeder liet vermoor-
den. Ook al is de Latijnse naam van deze 
vogel Lanius collurio ofwel ‘slachter’, zó 
erg is het met deze wreedaard nu ook 
weer niet gesteld. De grauwe klauwier 
dankt zijn bijnamen als ‘rode wurger’ en 
‘verrader’ aan een nogal onaangename 
gewoonte. Hij spietst zijn prooidieren - 
kevers, hommels en bijen - aan scherpe 
doornen of prikkeldraad ‘voor later’. Een 
nogal onaangename dood, lijkt mij. Zo 
houdt hij er een eigen provisiekast op 
na. Hij eet ook muisjes en kleine vogel-
tjes. De ‘rode tuinvalk’ is iets groter dan 
een mus en vertoont roofvogelachtig ge-
drag. Hij jaagt in glijvlucht en bidt. Met 
zijn kastanje rode rug, grijze kop met 

een opvallende zwarte oogstreep is het 
een schaarse zomergast in ons land. 
Vroeger een meer algemene verschij-
ning in onze duinstreek, agrarische ge-
bieden en hoogveengebieden. De soort 
bereikte een dieptepunt in 2002 met 
nog maar vijftig broedgevallen. De oor-
zaak? Door intensivering van de land-
bouw verdwenen heggen, struiken en 
daarmee veel insecten en zo ook deze 
klauwier. Sindsdien heeft er een herstel 
plaatsgevonden tot tussen de 500 en 
600 paren nu. Hij is vooral te zien in oos-
telijk deel van Nederland en in het bij-
zonder in het natuurgebied Bargerveen 
– 2100 ha hoogveen - in Drenthe. Hij 
komt pas in mei naar ons land en ver-
trekt al in augustus naar Kenia, Tanzania 
en Congo. Hij trekt in de nacht via de 
oostelijke route – Turkije, Syrië, Israël – 
naar zuidelijk Afrika. In onze omgeving 
werden in Meijendel broedgevallen vast-
gesteld in 1984, 2007 en 2008. De 
Haagse Vogelbescherming blijft hopen 
op een ‘comeback’ van deze bandiet 
onder de zangvogels in onze duinen…

De meest gefotografeerde…
…mens op aarde is Barack Obama, de 
44ste president van de VS. In bijna acht 
jaar werden ongeveer twee miljoen fo-
to’s van hem genomen. Dat zijn 6 tot 
700 foto’s per dag! In de vogelwereld 
valt die eer ongetwijfeld de ijsvogel 
toe. De iriserende blauwe verenpracht 

Buurtvogels
Voor vogelaars begint de herfst al in juli… 

Ijsvogel
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is uniek. Blauw van boven, oranje on-
derkant en een zwarte snavel als een 
dolk. Zie je een kobaltblauwe flits vlak 
boven het water dan weet je: ik zag de 
ijsvogel. Onmiskenbaar zeggen voge-
laars, je kunt de ‘kingfisher’ niet ver-
warren met een andere soort.

Dit ‘vliegend juweel’ is niet groter dan 
een spreeuw en komt voor bij stro-
mende beken met steile oevers en 
overhangende takken; vooral in het 
oosten van het land, maar zeker ook in 
de Haagse regio. In onze parken, plas-
sen, op landgoederen… overal waar 
helder water met visjes en waterinsec-
ten is, duikt de ijsvogel graag naar 
voedsel. Ze ‘bidden’ vlak voor de duik, 
net als een torenvalk. Vlak voor ze het 
water inschieten zetten ze een ‘duik-
bril’ op. Een beschermend vlies trekt 
voor het oog.

De ijsvogel is trouwens helemaal niet 
gek op ijs. Zijn voedsel - visjes en water-
insecten - is dan onbereikbaar. Een 
strenge vorstperiode betekent een ware 
slachting: het aantal wordt meer dan ge-
halveerd. Zeker in onze omgeving waar 
we weinig stromend water hebben. 
Maar ze herstellen zich snel. Na een 
zachte winter kan een paartje maar zo 
tweemaal een nest met zeven tot acht 
jongen grootbrengen. De nesten worden 
gemaakt in steile oevers, een holte aan 
het eind van een tunneltje van een halve 

meter in een steile wand. Soms ook in 
het wortelstelsel van omgewaaide 
bomen. Fiets maar eens langs de 
Bezuidenhoutseweg, richting Wassenaar 
en kijk richting Mariahoeve… 

Ik zag deze vogel op Landgoed de 
Horsten in Wassenaar, Duivenvoorde in 
Voorschoten, in het Haagse Bos en 
langs de tankgracht achter Clingendael. 
Ze is ongetwijfeld op meer plaatsen te 
zien. In Nederland broedden in 2016 
ongeveer 1200 paartjes. Dat zal nu 
flink minder zijn. Eén broedgeval is af-
gelopen voorjaar door de Haagse 
Vogelbescherming vastgesteld op een 
onwaarschijnlijke plek: de Koekamp, 
tegenover het Centraal Station!

De ijsvogel komt in vrijwel heel Europa 
voor, behalve in één land. Uitgerekend 
de IJslanders moeten het zonder deze 
fraaie vogel doen…

Foeke Zeilstra 
Foto’s zijn van natuurfotograaf 
Adri de Groot. 

Lepelaar

Grauwe Klauwier

Ijsvogel
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EXPERIENCE THE 
DIFFERENCE 
ENJOY THE RESULTS

Wassenaarseweg 31  
2596 CE Den Haag  

Telefoon +31 (0)70 3 249 249

E-mail  info@kimmel.nl
Internet  www.kimmel.nl

Sophie Jonkers - 
Leembruggen

Peter de Mos

K O O P  E N  V E R K O O P    I    H U U R  E N  V E R H U U R    I    B E H E E R  E N  ( N W W I )  TA X AT I E S

Barbara van Kampen Taco Risselada
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Uitgelicht
Dit keer heb ik in korte tijd twee boe-
ken, geschreven door wijkbewoon-
sters, uitgelezen. Hieronder vindt u 
mijn verslag en bevindingen. Verder 
geef ik u graag een paar tips voor 
mooie tentoonstellingen, in onze stad 
of iets verder daarbuiten. 

Boeken 
Wegens hemelvaart gesloten is een 
autobiografisch boek. Het verhaal be-
schrijft het leven van de familie Derckx, 
afkomstig uit Meijel, een plaatsje in 
Limburg. Op 4 december 1940 wordt 
Mart Derckx geboren. Lang blijven het 
grote katholieke gezin Derckx en de 
dorpelingen gevrijwaard van oorlog. 
Maar dan blazen de Duitsers in de 
zomer van 1944 de kerk op; een zo 
aanbeden plek van de dorpelingen. 
Jarenlang zal er gewerkt worden om 
een nieuwe kerk te kunnen bouwen. In 
1951 gaat Mart naar Schimmert. Hij is 
vastberaden om de opleiding tot pries-
ter te volbrengen. Toch komt er twijfel 
in zijn hart en hij zegt de school adieu. 
Na de middelbare school gaat hij in 
Nijmegen studeren, waar hij Anna ont-
moet. Samen krijgen zij twee dochters. 
Zijn professionele leven brengt hem 
door heel Nederland. Daarnaast zet hij 
zich in voor diverse kerkelijke bestu-
ren. Zijn vele gesprekken met prof. 
Edward Schillebeeckx (Dominicaan, 
theoloog en hoogleraar) geven hem 
verdieping in zijn leven. Uiteindelijk 
zegt hij de katholieke kerk vaarwel. Na 
zijn scheiding ontmoet hij Janine waar-
mee hij trouwt. Zeven jaar later sterft 
hij. Jasmijn Derckx, de auteur van het 
boek, is een dochter van Mart. Op basis 
van zijn memoires heeft zij een mee-
voelend boek geschreven.  

Jasmijn Derckx, 2017, Paris Books, ISBN 978-94-
92179-81-4, € 20,50.

De orde van de Gouden Leeuw is iets 
heel anders, omdat het een kinderboek 
is. Wat moet ik daar nu mee?, dacht ik. 
Ik las het in één keer uit! Er zit span-
ning in, bij iedere bladzijde denk je: 
wat gaat er nu gebeuren? Lucy, een 
meisje van twaalf jaar, vlucht midden 
in de nacht samen met haar moeder de 
straat op; zij worden achtervolgd. Haar 

moeder neemt een andere weg, Lucy 
kruipt in een grot onder een brug. Zij 
opent het meegenomen boek en komt 
zomaar opeens in een hele andere, pa-
rallelle wereld terecht. Een geheel on-
bekende omgeving ontvouwt zich voor 
haar; vogels en dieren die van kleur en 
vorm kunnen veranderen. Gelukkig 
ontmoet zij drie vrienden die haar ver-
der helpen. Letterlijk en figuurlijk, 

omdat uit een aantal ontmoetingen 
blijkt dat zij de uitverkorene is die de 
aanval van de Schaduwheer Jaldabaz 
kan weerstaan. Dit is het eerste deel 
van een fantasytrilogie.  

Dorothée de Rooy, 2019, Unieboek Spectrum 
(Van Goor), ISBN: 978-90-0036-7580, € 16,99.

Kunst 
Eind augustus, op weg naar Waalwijk 
waar een vriendin haar nieuwste wer-
ken toonde tijdens een open-atelier-
dag, deed ik eerst Het Noordbrabants 
Museum aan. Ik hoorde van de ten-
toonstelling van Karel van Veen. Deze 
schilder maakte tussen 1942 en 1944 
portretten van zijn medegijzelaars in 
Beekvliet. ‘Het gezicht van Gestel’ is 
nog tot en met 17 november 2019 te 
zien. Indrukwekkend. Tip: ‘Van Goghs 
intimi. Vrienden, familie, modellen’ is 
de titel van de nieuwe ‘blockbuster’ in 
dit museum. Kaarten zijn alleen online 
te koop, via hnbm.nl. 

In het Kunstmuseum Den Haag is eind 
september een tentoonstelling ge-
opend over dansmode. ‘Let’s dance’ 
brengt de dansmode in de spotlights. 
Van subculturen als hiphop tot klassiek 
ballet. Van invloedrijke kostuums uit 
dansfilms tot kleding om in te dansen. 
Tot en met 12 januari 2020.

Willemien de Vlieger-Moll
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✓ omfor a e 6-8 ersoo s vakantiehuis

✓ 4 s aa amers 3 ad amers

✓ i der va ide ges hi

✓ s e h s uur ri de va  e  Haag

Op e Ree is de locatie waar je met rienden of familie in luxe kunt genieten an rust, ruimte en Schiermonnikoog

"Op 'e Ree is the location where you find peace, space and enjoy Schiermonnikoog with friends or family in luxury

eer i forma ie e es hi aarheid ore i forma io  a d  avai a i i  www.operee.nl

✓ omfor a e  6-8 s ee er holiday home

✓ 4 edrooms 3 a hrooms e sui e  

✓ isa ed sui a e

✓ hours’ drive from The Hague 
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In het portiek van de Oostduinlaan 
nummer 36 is een kleine plaquette in-
gemetseld met de tekst: ‘Eerste steen 
gelegd in februari 1926 door J.FJ. 
Quarles van Ufford’. Het is een aardig 
toeval dat Jaap Quarles van Ufford vele 
decennia later enkele huizen verderop 
is gaan wonen. 

De reden om in deze rubriek aandacht 
te besteden aan ‘Q’, zoals hij door zijn 
vrouw Annelies genoemd wordt, 
schuilt in het feit dat hij jarenlang een 
van de oudste en fitste bondsscheids-
rechters van Nederland is geweest. De 
‘scheidsrechterij’ is vaak een onderge-
schoven kind in de sportgeschiedenis. 
Al in 1913 schreef de grote sportpio-
nier Pim Mulier ter gelegenheid van de 
opening van het Vredespaleis dat lang-
durige vrede in de wereld zou plaats-
vinden vanaf het moment dat volkeren 
zouden inzien dat onpartijdige scheids-
rechters bij internationale sportwed-
strijden het voorbeeld vormen voor de 
wijze waarop de mensheid middels het 
Internationale Hof van Justitie oorlo-
gen moet voorkomen. 

Iedereen erkent het belang van de 
scheidsrechter, hoewel dat vaak tegen 
gesproken wordt door het eeuwige ge-
mopper op de beslissingen van die fi-
guur. Jaap Quarles heeft dat nooit ge-
deerd. Hij is al zijn hele leven betrokken 
bij de hockeysport. 

De route van speler in het eerste team 
(kortstondig) van TOGO naar bonds-
scheidsrechter en bestuurder van de 
World Grand Masters Association 
(WGMA) levert een boeiend verhaal op. 
Dat begon bij zijn grootvader die de 
hockeysport al in zijn DNA leek te heb-
ben. ‘Ome Jaap’ – ja, hij is naar zijn 
grootvader vernoemd – floot al in 1928 
de hockeyfinale van de Olympische 
Spelen in Amsterdam. Na de oorlog 
vervulde Ome Jaap bijna alle denkbare 
functies gelijktijdig: twintig jaar lang 
was hij president van de Internationale 
Hockey Federatie, vicevoorzitter van 

het NOC, secretaris/penningmeester 
van de KNHB en coach van het Neder-
lands elftal waarmee hij in 1948 brons 
won en in 1952 zilver. De spelers 
noemden hem ‘Ome Jaap’, vandaar. 

Terug naar de Oostduinlaan. Jaap (1948) 
had een vooruitziende blik. Hij trouwde 
als lid van Tot Ons Genoegen Opgericht 
(TOGO)  in 1972 met Annelies die lid 
was van HHIJC, twee jaar voor de fusie 
van beide clubs tot KZ. 

Zijn scheidsrechterschap was een late 
roeping. Op zijn 47ste kreeg hij een 
hernia. Zijn dokter adviseerde hem te 
stoppen met hockey en te zoeken naar 
een hobby waarbij je meer rechtop kon 
lopen. Hockeyscheidsrechter dus. Maar 
hij was precies op de leeftijd dat bonds-
scheidsrechters juist moesten stoppen. 
Gelukkig voor hem werd die regel pre-
cies in die periode vervangen door de 
fitheidstest. Als je goede rapporten 
kreeg en je doorstond die test, dan kon 
je lang doorgaan. Vanaf zijn 52ste 
hoorde hij bij de zestig beste scheids-
rechters van de hockeybond. Hij reisde 
door het hele land om de topwedstrij-
den te leiden. In die periode bedroeg 
de onkostenvergoeding negentien cent 
per kilometer. Meer geld was er niet 
aan te verdienen. Dat is in de voetballe-
rij wel anders. 

Een van de meest curieuze momenten 
beleefde hij tijdens een dameswed-

strijd in Rotterdam. Het kunstgrasveld 
was al wat versleten en precies bij de 
achterlijn was er een ribbel in geko-
men. Al achteruitlopend struikelde hij 
daarover. Hij viel op zijn rug om een se-
conde later te bemerken dat de sprin-
tende Fatima Moreiro de Melo na haar 
voorzet gegeven te hebben boven op 
hem terecht kwam. Het heeft niet tot 
een langdurige relatie geleid. 

Na zijn 65ste is Jaap ‘Q’ vrijwillig terug-
getreden. Fluiten doet hij niet meer. Wel 
is hij toegetreden tot de board van de 
WGMA als ‘technical director’. Die club 
organiseert de WK veteranen hockey. 
Dat heeft hem de laatste jaren gebracht 
in oorden als Kaapstad, Singapore en 
Newcastle in Australië. Tevreden kijkt 
hij terug op zijn hockeyloopbaan die 
hem veel vrienden, veel reizen en vele 
onderscheidingen heeft opgeleverd. 

Theo Bollerman

Theo Bollerman is auteur van de boe-
ken over de Haagse sportgeschiedenis 
‘Sportstad Den Haag, al eeuwen onver-
slaanbaar’ deel 1 en deel 2

Sporthistorie
De Schitterende Sportgeschiedenis van het Benoordenhout  XXV
Hockeyscheidsrechter in het Benoordenhout

Jaap Quarles van Ufford

Jaap Quarles van Ufford fluit de finale van de 
Olympische Spelen 1928 tussen Zwitserland en 

Denemarken (1-2)
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International Corner
Peace and Redemption
Although it often doesn’t seem that the 
world has become a better and more 
peaceful place, these two articles about 
the Peace Palace in The Hague and the 
Japanese Peace Exchange Program do 
give one hope. And perhaps give the re-
alization that the institutions located 
in the Peace Palace do keep the world 
somewhat in balance.

Residence for Justice - 
Domicile of Learning
On August 13, 2019 one might have no-
ticed the ringing of the Carillion of the 
Peace Palace. That was to commemo-
rate the 100th anniversary of the death 
of Andrew Carnegie. Without Mr. 
Carnegie, there might never have been 
a Peace Palace, nor would The Hague 
have become the 4th United Nations 
city and the one of Peace and Justice.

To find out more about the Peace 
Palace or the Temple of Peace, as Mr. 
Carnegie preferred to call it, I interview-
ed Steven van Hoogstraten, who served 
as the General Director of the Carnegie 
Foundation from 2002-2015. This 
foundation is a trust and responsible 
for the utilization of the Peace Palace 
and the institutions that are housed 
there: the Permanent Court of 
Arbitration (1899/1907), The Hague 
Academy of International law (1923) 
and lastly the most well-known aspect 
of the Peace Palace, the International 
Court of Justice (1946). Steven’s work 
also involved of course the varied as-
pects of the management and expan-
sion of a tremendous international and 
national monument.

Except for his study of law at Groningen 
University and some years of living in 
Paris and later in Brussels, Steven has 
always lived in The Hague and predom-
inantly in the Benoordenhout. Until he 
was appointed General Director of the 
Carnegie Foundation, he had held se-
veral positions in the Ministries of 
Foreign Affairs, Agriculture, Health and 
Justice. During his tenure the Welcome 
Center was created in 2012, which has 
given more prominence. I can highly 

recommend that you visit it.  While 
tours of the Peace Palace itself cannot 
be taken on a daily basis, i.e. whenever 
the courts are in session, one can al-
ways go to the Welcome Center, where 
there is a movie and many panels de-
scribing the history of the building and 
the institutions housed there. But if 
you do get to go inside, it is truly a mem-
orable tour, visiting all the courtrooms 
and seeing the immense beauty of the 
building and the gifts donated by many 

countries. It is as grand on the inside as 
on the outside.

But let’s go back to how it all came 
about! On the initiative of Czar Nicolas 
II of Russia, the first Peace Conference 
in The Hague was convened in 1899. It 
was held at Paleis Huis ten Bosch, the 
present residence of the Royal Family. 
Its object was to seek ’the most objec-
tive means of ensuring to all peoples 
the benefits of a real and lasting peace.’ 
The conference concentrated on ways 
to solve international disputes. To 
achieve these aims, the Permanent 
Court of Arbitration was created. To 
give this Court a permanent home, the 
steel magnate and philanthropist, 
Andrew Carnegie gave in 1903 a gift of 
$ 1.5 million (the equivalence in to-
days’ money is well over 200 million 
euro) to build a Temple of Peace in The 
Hague. He had but one stipulation: it 
must contain a library as Carnegie had 
already donated to create libraries all 
through the United States, Canada and 
Scotland, his birthplace. Today there 
are some 3.000 libraries bearing his 
name. Originally the library was nest-
led in the back corridors of the build-
ing, but it had really outgrown its loca-
tion. Another of Steven van Hoogstraten’s 

Steven van Hoogstraten

Dag van de Vrede bij het Vredespaleis
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Japanese Peace Exchange Program

achievements as General Director was 
the expansion of this Library by building 
its own premises, which are now also 
used by The Hague Academy of Inter-
national Law.

Van Hoogstraten was also instrumental 
in helping to establish in 2004, The 
Hague Academic Coalition (HAC) a net-
work of nine academic institutions loca-
ted in or around The Hague. Its primary 
mission “is to strengthen The Hague’s 
knowledge infrastructure.” And perhaps 

Steven’s most memorable moment was 
meeting Andrew Carnegie’s great-
grandson, the Scot William Thomson 
at the centenary of the Peace Palace in 
2013.

Today Steven has become an independ-
ent consultant under the name 
International Affairs, giving support on 
various issues on national and interna-
tional level. He also serves as a counsel-
or to Hague Project Peace and Justice, 
’a joint initiative of the Dutch Ministry 

of Foreign Affairs and the City of The 
Hague to consolidate The Hague’s rep-
utation as the global Center of Excellence 
for Peace, Justice and Security’. And he 
spends time in the world of the elderly-
care, more precisely the houses Oldes-
loo en Aelbrecht van Beijeren, where 
he became the chair of the Supervisory 
Board.

Georgia Regnault
(Sources: websites of the mentioned 
institutions and organizations)

Doortje Mol-Verweij is a long-term res-
ident of the Benoordenhout and for a 
few years she was a member of the 
Expat Committee. Recently, she brought 
to my attention the Japanese Govern-
ment’s Peace Exchange Program. 
Completely financed by the Japanese 
Foreign Affairs Department, it started 
in 1995, 50 years after the end of World 
War II.  Its ‘program aims to help Dutch 
victims of war overcome and cope with 
their wartime experiences and to pro-
mote a spirit of reconciliation with 
Japan and the Japanese people.’  (Taken 
from Japanese Embassy Website – 12 
December 2008). The Japanese are able 
to carry out this mission by inviting 
Dutch nationals who were interned in 
prison camps during the Japanese oc-
cupation of the former Dutch Indies 
between 1942-1945.  

Doortje applied to be part of the 2018 
group, which involved explaining one’s 
reasoning for wanting to make the trip. 
Although with many mixed feelings, 
she was pleased that she was chosen to 
be one of the eight participants. To be 
well-prepared for the trip, the eight 
met many times. At the final meeting, 
they met the Ambassador to the 
Netherlands, His Excellency G. Inomata, 
who expressed his country’s regret at 
what had been done to these Dutch 
people as children. 

The nine-day trip took place in 
November of last year. Besides a few 
touristic places, the group visited an 
elementary school, a library and a uni-
versity. By the last mentioned three of 

the participants talked to a group of 
students about their memories of their 
time in the camps. All of them indica-
ted that memories of childhood do stay 
with a person their entire life and in 
that way warned the students that ‘war 
is bad’.

One of the most moving visits on the 
trip was to Mizumaki, the site of the 
Japan Coal Mining Company, which 
used forced laborers in the mines, par-
ticularly Dutch, American and British 
POWs. The Memorial Cross commemo-
rates them by listing the names of the 
871 prisoners who perished while 
working in the shipyards or mines. The 
other very emotional stop was at 
Nagasaki and a visit to the Atom Bomb 
Museum, which opened in 1996. 

Reading through Doortje’s report of 
her trip, I was also struck by the ten-
meter tall Peace Statue, which is at the 
Nagasaki Peace Park, opened in 1955.  
It was created by the Nagasaki-born 
Seibo Kitamura. It depicts a man point-
ing to the sky with his right hand, as a 
warning from where the bomb and 
death come from. His left hand is stret-
ched out in a gesture of peace and his 
eyes are closed in prayer for the souls 
of those who died.

After talking with Doortje about this 
trip, her final words were: ‘It did me 
good to take this trip.’ 

Georgia Regnault

Doortje Mol

Peace Statue by Seibo Kitamura
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tv-formatIk Vertrek en Teorema van Pasolini in een blender

hnt.nl
vanaf 8 oktober 

Koninklijke Schouwburg

Wat als je je leven opnieuw kunt beginnen?
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NassauHuis
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Activiteitenkalender Evita Lokaal

Wandelt u mee?
Iedere maandagmiddag om 15.15 uur 
wandelt er een enthousiaste fysiothe-
rapeut van ‘Sportief Buiten’ met een 
groepje wijkbewoners op zoek naar fy-
sieke grenzen én onontdekte pareltjes 
in het Benoordenhout. Kosten: strip-
penkaart € 25 (5 deelnames) Voor in-
formatie en aanmelding kunt u contact 
opnemen met Evita Lokaal via 070-
3141606 of info@evitalokaal.nl.

Mindfulness voor mantelzorgers 
Mindfulness is een bewezen effectieve 

methode om anders om te leren gaan 
met de moeilijker ervaringen in het 
leven. Zoals de grondlegger van mind-
fulness, Jon Kabatt Zinn, het zegt: ‘You 
can’t stop the waves but you can learn 
to surf.’ In deze kennismakingscursus 
worden de hoofdprincipes van mindful-
ness behandeld en vooral ook geoefend. 
De cursus, vijf bijeenkomsten van 90 
minuten, wordt gegeven door Mieke 
Overgaag-Roelands, coach en mindful-
ness- en compassietrainer en tevens 
zorgverlener bij Evita Zorg. Kosten:        
€ 150 voor de cursus plus werkmap en 
audio-oefeningen voor thuis. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
Nicole Bicker via 070 314 16 06 of  n.bi-
cker@evitalokaal.nl.

Try Out Hip Hop op 16 oktober 
van 11.30 – 12.30 uur. 
Dat bewegen goed is voor ouderen is 
algemeen bekend. Daar weet Sportief 

Plus, een organisatie die zich inzet 
voor beweegstimulering onder oude-
ren, alles van. Zij richtte de eerste 
Nederlandse hiphop-club voor oude-
ren op. ‘Wij willen beweging voor ou-
deren uit de oubollige sfeer halen. Bij 
hiphop denkt u misschien aan de acro-
batische toeren die u jonge mensen 
ziet doen, maar hiphop is eigenlijk heel 
laagdrempelig. Het kenmerkende is dat 
u niet allemaal hetzelfde hoeft te doen. 
U kunt ook simpele ‘moves’ maken op 
de muziek. Al beweegt u maar één arm, 
dan danst u toch mee. Of u beweegt al-
leen uw bovenlichaam of uw hoofd – 
het gaat om de beleving.’ Voor deze try-
out betaalt u € 7,50 incl. koffie/thee na 
afloop. Inschrijven kan via info@evita-
lokaal.nl of 070 314 16 06.

Evita Lokaal 
van Alkemadelaan 309a 
evitalokaal.nl 

Welzijnsorganisatie Voor Welzijn is ac-
tief in onder andere Haagse Hout. Wij 
ondersteunen bewoners van jong tot 
oud. Daarbij worden de talenten en 
mogelijkheden van mensen benut. 
Voor Welzijn biedt onder meer de vol-
gende diensten:

Begeleiden en Rijden Haagse Hout 
Deze dienst biedt begeleid vervoer voor 
senioren door vrijwillige chauffeurs. De 
vrijwilligers maken gebruik van hun 
eigen auto. Mogelijke bestemmingen 
zijn: een (tand)arts of een ziekenhuis, 
een begraafplaats of een plechtigheid, 
een fysiotherapiepraktijk, etc. Deze 
dienst is bedoeld voor senioren die tij-
dens hun bezoek/afspraak begeleiding 
nodig hebben en vanwege hun gezond-
heid of beperkte mobiliteit geen ge-
bruik kunnen maken van andere ver-
voersmogelijkheden, zoals de wijkbus, 
Taxibus en Regiotaxi en openbaar ver-
voer. De jaarlijkse contributie bedraagt 
€ 10, daarnaast geldt er een prijs van € 
5 voor een retour binnen het stadsdeel 
(kosten verhogen na een uur); buiten 

het stadsdeel geldt een kilometerprijs 
van € 0,40 per kilometer. Wilt u meer 
informatie? De vrijwilligers zijn iedere 
werkdag tussen 9.00-12.00 uur bereik-
baar op tel. 070 205 25 00.

Burenhulp Haagse Hout 
Iedereen kan wel eens hulp gebruiken; 
ook zijn er veel mensen die hulp willen 
en kunnen bieden. Den Haag Doet 
Burenhulp brengt vraag en aanbod bij 
elkaar. Het gaat om eenvoudige, meestal 
kortdurende klussen. Een klusje in huis 
of de tuin, de hond uitlaten, boodschap-
pen doen, koken of de tv instellen. Ook 
kunt u denken aan het zoeken van ge-
zelschap voor een praatje, een wande-
ling of een uitje.

Heeft u zelf hulp nodig of wilt u graag 
een handje helpen? Neem dan contact 
met ons op!

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de vrijwilligers, die ie-
dere werkdag te bereiken zijn tussen 
9.00-12.00 uur op telefoonnummer tel. 
070 205 25 00.

Zorg in de wijk
Wat kan Voor Welzijn voor u betekenen? 
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pianoleswassenaar.nl
Zou u graag piano leren spelen? 

De piano, hét muziekinstrument dat 
veel mogelijkheden biedt!

Voor meer informatie
www.pianoleswassenaar.nl of 06 215 868 35

(Vergader)ruimte te huur in 
‘t Benoordenhuis

Nog enkele dag- en avonddelen beschikbaar
Voor meer informatie

 mirjam.kroemer@wvbn.nl - 06 203 847 48

In Van Hoytemastraat 85 vindt u bij Kantoorvakhandel 
Benoordenhaeghe kantoorartikelen en agenda’s/kalenders
Op nummer 66 bij Boekhandel Couvée-Benoordenhaeghe

is er ruime keuze aan boeken en cadeauartikelen. 
Bestellen kan ook via www.boekhandel-denhaag.nl

Werken in het vertrouwde 
Benoordenhout

In ons kantoorgebouw aan de Schiefbaanstraat 29 
hebben wij een kamer beschikbaar.

Voor informatie kunt u bellen met Ad Oosterling, 
bereikbaar onder nummer 06 227 107 16”.

Te huur per direct
Garage: Van Kijfhoeklaan 47

Ca 28m2 (7m x 4m)
 Per direct en uitsluitend voor stalling en opslag.

     Huurprijs: €195,- per maand
Tel: 070 324 89 40/06 439 689 52

Rob de Winter
Computer - Audio - Video

Voor al uw oplossingen op computer en televisie gebied.
Bekijk de website voor meer informatie. 

www.rob-de-winter.nl
of bel met Rob de Winter 06 478 730 66

Organiseren, coördineren en 
begeleiding van verbouwingen

Heeft u geen tijd of ziet u er tegenop?
Irene Ruysch neemt het u uit handen. 

www.ireneruysch.com     
 irene.ruysch@kpnmail.nl of 06 218 049 28

(Vergader)ruimte te huur in 
‘t Benoordenhuis

Nog enkele dag- en avonddelen beschikbaar
Voor meer informatie

 mirjam.kroemer@wvbn.nl - 06 203 847 48

RB Roever Bouw
a  a  n  n  e  m  e  r   s  b  e  d  r  i  j  f

• Verbouwingen • Renovatie • Schilderwerk • Badkamers • Dakwerk • Timmerwerk • Installatiewerk • Tegelwerk • Stukadoorswerk • Onderhoud •

Roever Bouw BV.

Komeetweg 3
2516 AV Den Haag

T: 070-3468737 
F: 070-3455539

E: info@roeverbouw.nl
W: www.roeverbouw.nl

Gecertificeerd NEN-EN-ISO 9001:2015  VCA*2008/5.1

KENNIS, VAARDIGHEID EN COMMUNICATIE
Roever Bouw B.V. is een deskundig aannemersbedrijf voor verschillende bouw-
projecten. Wij zijn in staat werkzaamheden vakkundig in een korte tijd uit te voe-
ren. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, verenigingen van eigenaren, woning-
bouwcoöperaties en de zakelijke markt

Lid worden van de wijkvereniging?
Mail uw naam en adres naar kroemer@kpnmail.nl en maak € 12.50 over 
op rek nr NL34 INGB 0003804427 t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout
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Bridge Quiz - Een afspelprobleem
Als oost speel je het contract van 3 Sans.
Zuid komt uit met ª2 en noord speelt ªV, hoe moet je spelen?

De eerste slag duiken of nemen?
Je telt zes vaste slagen en moet dus voor de nodige drie exta slagen de 
klaverkleur ontwikkelen en gaat in ¨ van slag. Maar als je de ª V duikt 
om communicatie tussen noord en verbreken, voor het geval noord een 
doubleton ª en ¨ Aas heeft, dan ga je down als noord in slag twee « in-
speelt. Want dan verlies je één slag in ª, drie of meer in « en ¨ Aas.

Om je contract te maken, moet je de eerste slag met ª Aas nemen en 
hopen dat zuid niet meer dan een vier kaart in ª heeft. In de praktijk had 
zuid ª HB92 en  « H752 en noord  ª VT7, « BV98 en ¨ Aas.

Noot: mocht zuid met « uitgekomen zijn, ook dan moet je de eerste slag 
nemen, uit vrees voor een ª switch, waardoor je down gaat; je verliest 
dan 1 slag in «, 3 of meer in « en ¨ Aas.

Mocht je interesse hebben om in clubverband in het buurthuis 
(Bisschopstraat 5) te bridgen, svp bel dan: 070 306 11 06 of 070 328 27 03 
voor maandagmiddag, dinsdagavond, woensdag- en vrijdagmiddag, 070 
324 86 07 voor donderdagavond.

N
OW

Z

« 64
ª A43
© HVB9
¨ HV73

« AT3
ª 865
© AT64
¨ BT92

Zwart is aan zet. Hoe bereikt hij snel een gewonnen 
stelling? 

Oplossing probleem 160
1.Lh7+!! Kxh7 2.Df5+ g6 3.Txh6+ Kxh6 4.Dh3mat (Lucas 
van Foreest-Jan Werle, Amsterdam 2019) 

Oplossingen
Kunt u opsturen naar Schaakclub Benoordenhout, Waals-
dorperweg 165, 2597HT Den Haag. Goede oplossers 
worden uitgenodigd om, onder genot van een drankje, 
kennis te maken met de gezellige sfeer op de schaakclub. 

Inlichtingen over de club 070 328 02 01
info@scbenoordenhout.nl - scbenoordenhout.nl

Spellen
Schaakprobleem 161                                                            Schaakclub Benoordenhout

Schaakprobleem 161 
 

 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+q+k+( 
7+-+-+-vl-' 
6-+-+r+-+& 
5+-wQ-+-+-% 
4-+P+-zP-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-tR-+PzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
Zwart is aan zet. Hoe bereikt hij snel een gewonnen stelling? 
 
Oplossing probleem 160: 1.Lh7+!! Kxh7 2.Df5+ g6 3.Txh6+ Kxh6 4.Dh3mat 
(Lucas van Foreest-Jan Werle, Amsterdam 2019) 
 
De schaakclub is op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Kom eens 
kennismaken met Schaakclub Benoordenhout, waar schaken en gezelligheid 
samengaan! 
Elke woensdagavond om 20.00 in het wijkcentrum. 
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Aan- / verkoop    Rentals    Taxaties    Beleggingen    Consultancy

REAL ESTATE PARTNERS BV
makelaars | taxateurs   

 

Herman Kastelein  •  Lars Olie
Cees Lieshout  •  Cindy Wisse
Sylvia van der Spek

Betrokken
Betrouwbaar
Bewezen

www.real-estatepartners.nl

Sumatrastraat 14
2585 CS Den Haag
070-3317703

Breitnerlaan 74
2596 HD Den Haag
070-3245258

         Het team van stomerij Pols strijkt alles met de hand.Ook kunt u bij 
ons terecht met uw gordijnen, dekbedden, slaapzakken, lakenpakketten 
en huishoudwas.

        Our professionals all iron your laundry by hand! But we also dry 
clean your curtains, sleeping bags, linens,  comforter and your regular 
laundry. 

R O G I E R
B O T T I N G

Gespecialiseerde fysio- en craniosacraal 
therapeut voor 1 op 1 behandeling.

Aan-huis behandeling mogelijk.

Medisch Centrum Loudon
Loudonstraat 118 B
2593 WB Den Haag
+31 6 24 26 76 57

- alle bewegingsklachten
- holistische benadering
- kaakfysiotherapie
- preventieve check-ups

BENOORDENHOUT 2019-5.indd   44 07-10-19   08:13



45 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 2019

Wat heb je nodig?
Voor 6 personen

______________
3 basilicumplantjes

130 gram noten (walnoten of 
gemengde noten)

150 ml olijfolie van 
goede kwaliteit

120 gram Parmezaanse kaas
1 ansjovisfilet

1 teen knoflook

Bereiding
Pluk de blaadjes van de basilicum-
plantjes en doe deze in een ruime 
kom of meteen in de keukenmachine. 
Voeg hieraan de olie toe en pureer 
dit met de staafmixer of de keukenma-
chine tot een glad mengsel. Hak de 
noten, knoflook en Parmezaanse kaas 
in stukjes en voeg dit samen  met de 
ansjovisfilet toe aan het pestomengsel. 
Laat de machine nog even  draaien en 
de pesto is klaar.

Deze huisgemaakte pesto is heerlijk bij 
gnocchi of trofie pasta, maar natuurlijk 

ook heel smakelijk op een toastje of 
bruschetta met  tomaatjes. Basilicum, 
ook wel Koningskruid genaamd, is van 
nature zeer rijk aan vitamine K, anti-
oxidanten en heeft een ontstekings-
remmende werking.

Donato Delicatessen
Adriano Vecchione & team
Van Hoytemastraat 22a
Tel. 070 324 60 22
info@donatodelicatessen.nl
www.donatodelicatessen.nl

Culinair - Donato Delicatessen
Verse pesto
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 Wijkvereniging Benoordenhout
  Bisschopstraat 5  2596 XH   Den Haag
  Website    wvbn.nl

  Twitter  @wvbn.nl 
  Facebook  facebook.com/wijkverenigingbenoordenhout

Bestuur
Voorzitter
Chance Pennington de Jongh 
voorzitter@wvbn.nl 

Secretaris
Paul van Dijk
secretaris@wvbn.nl

Jongeren-ouderen-expats
Stefan Baecke - Gieneke Talsma
joe@wvbn.nl

Penningmeester
Jolanda Messerschmidt-Otten 
penningmeester@wvbn.nl

Ruimtelijke ordening
Elisabet Molenaar
ro@wvbn.nl

Duurzaamheid
Elisabet Molenaar - ro@wvbn.nl

Commissie Groen
Hester van Kimmenade-de Laat de Kanter
delaatdekanter@hotmail.com 

Ledenadministratie
Mirjam Kroemer
leden@wvbn.nl 
kosten lidmaatschap € 12,50 per jaar
070 – 324 03 07

Bankgegevens 
NL34INGB0003804427 
t.n.v. Wijkvereniging Benoordenhout 

Buurtpreventie What's app
aanmelden of vragen: wapp@wvbn.nl

Wijkcentrum 
't Benoordenhuis 
Bisschopstraat 5
070 - 324 05 72
Reserveringen 06 203 847 48
Beheerder Mirjam Kroemer
benoordenhuis@wvbn.nl

Contactclub Benoordenhout (55+)
Jan van Kreveld 
06 - 477 871 09
jh.vankreveld@ziggo.nl

Eerste Haagsche Bridgevereniging
Ma-, wo-, vrijdagmiddag en dinsdagavond
Mevr. Bagijn  070 – 306 11 06
Martine.bagijn@ceon.nl

Schaakclub Benoordenhout
Woensdagavond, de heer H. van Bommel
070 – 328 02 01

BridgeClub Redubeth
Donderdagavond, Mevr. E. Goossens 
070-324 86 07
Aanmelden: redubeth@gmail.com
website: nbbclubsites.nl/club/3021

Folklore dansen
Maandagochtend, mevr. Sophia Poppe 
070 – 324 87 45

Yoga
Vrijdagochtend, mevr. J. Hogendonk 
070 – 328 08 67

Vogelbescherming
De heer T. Haase 070 – 354 39 16 

Orchideeënclub
Mevr. Mayke Kok 071 – 561 38 78

Diverse instanties
Gemeente ‘s-Gravenhage 
Algemeen informatienummer 14070
Gemeenteberichten te volgen op 
www.denhaag.nl/gemeenteberichten

Gemeente Welstand/Monumentenzorg
Voor omgevingsvergunningen zie
www.denhaag.nl/welstand

Stadsdeelkantoor Haagse Hout
Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag 
070 – 14 070
www.denhaag.nl

Ouderenconsulent Benoordenhout
I-shop in het WDC Bezuidenhout
Postadres Joh. Camphuysstraat 25 
www.voorwelzijn.nl
Vóór Welzijn 070-205 25 60
Daisy Krommenhoek,
d.krommenhoek@voorwelzijn.nl
 
Aanmelden Wijkbus
tussen 10.00 en 11.15 uur: 
070-347 74 98

Telefooncirkel 55+
Mevr. Cecile Bouts
c.bouts@voorwelzijn.nl
070 - 205 25 60

Buurthuis van de Toekomst
Evita Lokaal - Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag - 070 - 314 16 06
info@evitalokaal.nl

HDM Buurthuis van de Toekomst
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 205
2597 GV Den Haag - 070 - 324 13 53
buurtparticipatie@hdmonline.nl

De Zonnebloem Haagse Hout
Wim van Noort, secretaris
06 - 133 333 03 - wimvannoort@live.net 

Buurtbibliotheek Benoordenhout
Woonzorgcentrum Oostduin 
Goetlijfstraat 5, 070-754 05 55
Open op ma-, wo-, en vrijdag
van 14.00-17.00 uur 

Den Haag Doet Burenhulp
Voor hulp bij eenvoudige klusjes
070-205 25 00

St. DuurSaam Benoordenhout
Josee van Eijndhoven, voorzitter
www.duursaambenoordenhout.nl

Boodschappen begeleidingsdienst(BBD)  
070 - 364 66 61

Problemen in de wijk?
Bij noodgevallen bel 112
Brandweer – politie – ambulance

Politie 
Bureau Overbosch - 0900 – 8844
Vlaskamp 1 2592 AA Den Haag 
Wijkagent: de heer Hans van der Linde 

Arts nacht/weekenddienst
Van 17.00 tot 08.00 uur, in het weekend 
en op erkende feestdagen. 
SMASH 070 - 346 96 69

Slachtofferhulp Nederland
0900 - 0101

Klachtenraad Welzijn en Gehandicapten
070 – 365 06 00

Klachten overlast
070- 353 58 56

Klachten riolering
070 - 353 30 00 of 070 - 353 30 03

Dierenambulance (Stichting 
Dieren-hospital en Ambulancedienst 
´s-Gravenhage en omstreken)
Overdag bereikbaar 070-328 28 28 
‘s nachts alleen voor spoedgevallen

BENOORDENHOUT 2019-5.indd   46 07-10-19   08:13



47 - WIJKBLAD BENOORDENHOUT OKTOBER 2019

Informatie en verkoop Frisia makelaars (070) 342 01 01

Luxe en comfortabel wonen 
in het Benoordenhout

• Vierkamerappartementen met stijl en 
sfeer aan de Bronovolaan

• Prachtige, moderne open keuken
• Twee compleet ingerichte badkamers
• Overal vloerverwarming
• Royale buitenruimte
• Digitale receptiedienst

• Afgesloten parkeerkelder 
met berging

Keuze uit:
28 Appartementen, 100 - 130 m2

vanaf € 570.000,- v.o.n.
3 Penthouses, 185 - 254 m2

vanaf € 1.100.000,- v.o.n.
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Dit is Nelisse.
Statenlaan 128, Den Haag • T 070 350 1400 • E info@nelisse.nl • www.nelisse.nl

Nelisse is geselecteerd partner van Baerz & Co. Dankzij dit kwaliteitsnetwerk 
van prestigieuze Nederlandse woningmakelaars krijgt uw woning via ons 
kantoor optimale aandacht. In héél Nederland én wereldwijd, want Baerz & Co
is verbonden met vooraanstaande internationale home portals. Onze lokale 
kennis en persoonlijke aanpak én ons internationale bereik vergroten de 
kans op succesvolle verkoop of verhuur! Benieuwd wat we voor u kunnen 
betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op!

Onze kijk op vastgoed kent geen grenzen.

Irma Postma

Nicole Vrolijk

Monique Muller
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